
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

23/2021



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.
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Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r. Nr ZT23

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) 477530 (220) 2017 10 11
(731) PPH FLEISCH MANNSCHAFT-POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amatorska

(531) 27.05.01, 28.05
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, po-
droby z mięsa, przetworzone produkty mięsne, drób, dziczy-
zna i ich przetwory.

(210) 477533 (220) 2017 10 11
(731) PPH FLEISCH MANNSCHAFT-POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ditjaczi

(531) 27.05.01, 28.05
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, po-
droby z mięsa, przetworzone produkty mięsne, drób, dziczy-
zna i ich przetwory.

(210) 477534 (220) 2017 10 11
(731) PPH FLEISCH MANNSCHAFT-POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkilni

(531) 27.05.01, 28.05
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, po-
droby z mięsa, przetworzone produkty mięsne, drób, dziczy-
zna i ich przetwory.

(210) 477537 (220) 2017 10 11
(731) PPH FLEISCH MANNSCHAFT-POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdwin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domasznia

(531) 27.05.01,  28.05
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, po-
droby z mięsa, przetworzone produkty mięsne, drób, dziczy-
zna i ich przetwory.

(210) 490318 (220) 2018 09 10
(731) CLEANSE ME P. PURWIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLD PRESS JUICE by Cleanse Me

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary 
owocowe, i owocowo-warzywne, napoje na bazie owoców, 
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, lemo-
niada, toniki, syropy i preparaty do sporządzania napojów, 
bezalkoholowe ekstrakty z owoców, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
napojów bezalkoholowych, sprzedaż detaliczna soków i in-
nych napojów bezalkoholowych prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 40 przetwórstwo i kon-
serwowanie owoców, 43 usługi przygotowania i dostarcza-
nia posiłków, żywności i napojów, usługi świadczone przez 
bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki i inne punkty gastro-
nomiczne, usługi restauracji przygotowujących żywność 
na wynos, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem,  usługi 
polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową 
sieć on-line .

(210) 505280 (220) 2019 10 07
(731) WIDAWSKI KRZYSZTOF, Strzałków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KORNER DESIGN

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 bambus, dekoracje przestawne, taśmy drew-
niane, drzwi do mebli, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, 
meble, lustra, wykończeniowe elementy plastikowe i drew-
niane do mebli, półki meblowe, blaty meblowe, płyty me-
blowe, osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, osprzęt nieme-
talowy do mebli, obrzeża meblowe, okleiny meblowe, wyro-
by stolarstwa meblowego, zamki nieelektryczne i niemeta-
lowe do mebli, zawiasy niemetalowe, 35 usługi prowadzenia 
agencji importowo - eksportowych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie interneto-
wej, w sklepach detalicznych oraz hurtowniach dotyczącej 
sprzedaży mebli, maszyn i urządzeń, towarów budowlanych 
i do produkcji mebli, 37 usługi budowlane, nadzór budow-
lany, wynajem sprzętu budowlanego, tapicerstwo, usługi 
stolarsko - meblarskie, naprawy stolarskie, usługi montażu 
mebli, montaż urządzeń kuchennych, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, usługi stacji obsługi pojazdów, 39 usłu-
gi holowania pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja 
towarów, wypożyczanie pojazdów i samochodów, pomoc 
drogowa, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładun-
ków, usługi transportowe, transport samochodowy, pako-
wanie i składowanie towarów, usługi kurierskie, magazy-
nowanie, wynajmowanie magazynów, 40 obróbka drewna 
i materiałów drewnopochodnych, frezowanie, heblowanie, 
grawerowanie, kompletowanie materiałów na zamówienie, 
obróbka tkanin, przygotowanie elementów do produkcji 
mebli przez nawiercanie, prasowanie, oklejanie, 41 naucza-
nie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania.

(210) 506915 (220) 2019 11 19
(731) CROWDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) crowdio

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania 
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytko-
we do usług przetwarzania w chmurze, platformy opro-
gramowania do współpracy [oprogramowanie], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 

gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: 
oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania 
w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwa-
rzania w chmurze, platformy oprogramowania do współ-
pracy [oprogramowanie], 42 programowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do przetwarzania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze, wypożyczanie oprogramowa-
nia do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostęp-
nianie online oprogramowania nie do pobrania.

(210) 508151 (220) 2019 12 17
(731) ŚLUSAREK RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

MILA-CARS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME TOURS KRAKOW

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów handlowych, orga-
nizowanie pokazów handlowych, organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, marketing imprez 
i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, 39 wycieczki (organizowanie -), usługi agencji rezer-
wującej wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów 
na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji biletów na po-
dróże i wycieczki, transport drogowy, transport ładunków, 
transport towarów transport samochodowy, transport ba-
gażowy, transport autobusowy, transport paczek, transport 
pasażerski, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu, 
czarterowanie transportu, logistyka transportu, organizowa-
nie transportu, usługi transportowe, pasażerski transport sa-
mochodowy, transport wynajętych samochodów, transport 
pasażerów omnibusem, transport pasażerów autobusami, 
transport autokarowy pasażerów, transport lądowy pasa-
żerów, transport drogowy podróżnych, transport drogowy 
pasażerów, transport pasażerów mikrobusem, organizowa-
nie wczasów, organizowanie ekspedycji, organizowanie po-
dróży, organizowanie wycieczek, organizowanie transportu 
wakacyjnego, organizowanie podróży biznesowych, organi-
zowanie wynajmu samochodów, organizowanie wycieczek 
zagranicznych, organizowanie transportu bagażu, organizo-
wanie wycieczek autobusowych, organizowanie wynajmu 
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pojazdów, organizowanie wycieczek jednodniowych, orga-
nizowanie podróży autobusem, organizowanie wycieczek 
autokarowych, organizowanie transportu pasażerskiego, 
organizowanie zwiedzania miasta, organizowanie samocho-
dowego transportu pasażerskiego, organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewod-
nikiem, organizowanie transportu i podróży, organizowanie 
wycieczek [krótkich podróży], organizowanie transportu dla 
pasażerów biznesowych, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
[transport], organizowanie i rezerwowanie wycieczek jedno-
dniowych, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
organizowanie podróży z i do hotelu, organizowanie po-
dróży zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie 
i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie 
wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie i rezer-
wowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi doradcze zwią-
zane z organizowaniem podróży, organizowanie i rezerwacja 
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wypoży-
czania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, 
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wa-
kacji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek 
jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie 
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowa-
nych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek 
ze zwiedzaniem, usługi biur podróży, mianowicie organizo-
wanie transportu dla podróżnych, planowanie i organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, 
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie rezerwacji 
podróży i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania 
informacji dotyczących transportu samochodowego, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu po-
dróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie 
rezerwacji i zamówień na transport, planowanie i rezerwo-
wanie podróży i transportu za pomocą środków elektro-
nicznych, udzielanie informacji związanych z podróżami 
i transportem za pomocą środków elektronicznych, udziela-
nie informacji dotyczących transportu i podróży za pośred-
nictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunika-
cyjnych, udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, usługi agencyjne w zakresie organizowa-
nia transportu podróżnych, usługi w zakresie udostępniania 
informacji dotyczących transportu, usługi agencyjne w za-
kresie organizowania transportu osób, udzielanie informacji 
dotyczących transportu i podróży, 41 organizowanie konkur-
sów, organizowanie zawodów, organizowanie rozrywki, or-
ganizowanie konferencji, organizowanie turniejów rekreacyj-
nych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie 
turniejów sportowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, 
organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie wykła-
dów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie rozrywki wizualnej, or-
ganizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, organizowanie wycieczek w celach 
rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyj-
nych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, or-
ganizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie 
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie 

konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych planowanie specjalnych imprez, zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie i przepro-
wadzanie imprez [rozrywka], rezerwacja miejsc na imprezy 
rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, 
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, usługi w zakre-
sie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, udzielanie 
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za po-
średnictwem sieci online i Internetu, 43 organizowanie 
bankietów, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwatero-
wania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego.

(210) 508666 (220) 2020 01 03
(731) PICKPACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pickpack
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputero-
we oprogramowanie narzędziowe, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepły-
wu pracy, aplikacje komputerowe do sterowania automa-
tycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe 
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje kompu-
terowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe w za-
kresie koordynowania, uzyskiwania i korzystania z usług 
transportowych i dostawczych, oprogramowanie do aplika-
cji i serwerów internetowych, oprogramowanie do serwera 
aplikacji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie logi-
styczne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych apli-
kacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojaz-
dami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do analizy 
transportu, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i foto-
graficzne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia 
i przyrządy do nadzorowania, urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, elek-
troniczne bazy danych, zapisane pliki danych, podręczniki 
użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogra-
mowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach 
lub płytach CD-ROM, urządzenia sumujące, peryferyjne 
urządzenia komputerowe, komputery pokładowe, kompute-
ry i sprzęt komputerowy, kasy rejestrujące, 35 doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
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skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, admini-
strowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, reklama, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, marketing bezpośredni, zarządzanie w działal-
ności handlowej, doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transpor-
tu i dostaw, usługi administrowania działalnością gospodar-
czą w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie transportu, prace biurowe, analizy kosztów, 
księgowość, reklama związana z transportem i dostawą, re-
klamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostaw-
ców, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
usługi zarządzania łańcuchem dostaw, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom 
trzecim, zarządzanie flotą transportową, usługi w zakresie 
rozliczeń, sporządzanie statystyk, badania rynkowe, przepro-
wadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii 
publicznych, analiza statystyk dotyczących działalności go-
spodarczej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności 
gospodarczej, kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlo-
wych, publikowanie materiałów reklamowych online, publi-
kowanie materiałów i tekstów reklamowych, usługi w zakre-
sie informacji handlowej, dostarczanie informacji i świadcze-
nie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, dystrybucja próbek reklamowych, bezpo-
średnia reklama pocztowa, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi public rela-
tions, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputery-
zowane usługi w zakresie składania zamówień online, usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie zamówień online, zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi auto-
matycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi 
administracyjne w zakresie odpraw celnych, reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, analiza 
danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 36 po-
średnictwo w ubezpieczeniach transportowych, usługi fi-
nansowe związane z transportem towarów, zawieranie 
ubezpieczeń transportowych, usługi finansowe, usługi po-
wiernicze, transfer elektroniczny środków pieniężnych, walu-
towe operacje monetarne, sponsorowanie imprez kultural-
nych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, 

umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, przetwarzanie 
płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przed-
płaconych kart, usługi w zakresie płatności za pomocą kart 
debetowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart kre-
dytowych, pobieranie płatności za towary i usługi, usługi 
w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem przewo-
zu towarów, usługi ubezpieczeniowe, wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, sprawy monetarne, przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie 
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi fi-
nansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za po-
mocą telefonu, elektroniczne przetwarzanie płatności, orga-
nizowanie płatności opłat celnych, przetwarzanie płatności 
za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej 
sieci łącznościowej, ubezpieczenie towarów podczas tranzy-
tu, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, 
ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupio-
nych przy użyciu kart kredytowych, usługi wymiany towa-
rów, wycena ładunków i towarów, powiernictwo środków 
pieniężnych, 38 przesyłanie informacji drogą online, udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udo-
stępnianie pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogło-
szeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow-
nikami komputerów, usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne, interaktywne 
usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne doty-
czące handlu elektronicznego, usługi trasowania i podłącza-
nia do sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie powiadomień 
pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, świad-
czenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodo-
wych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał ko-
munikacji, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne 
przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo prze-
syłanie obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, 
wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku, wspoma-
gane komputerowo przesyłanie tekstu, przesyłanie zakodo-
wanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamówień drogą 
elektroniczną dla kwiaciarzy, przesyłanie wiadomości za po-
średnictwem witryny internetowej, usługi komunikacji kom-
puterowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łącz-
ności świadczone w Internecie, zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, internetowych linii czatowych, 
treści multimedialnych online, baz danych online, usług 
przechowywania danych telekomunikacyjnych, forów dys-
kusyjnych w Internecie, 39 usługi nawigacyjne, profesjonalne 
doradztwo w zakresie transportu, dostawa towarów, dostar-
czanie towarów przez kuriera, kontrola towarów przeznaczo-
nych do transportu, ekspresowa dostawa towarów, usługi 
w zakresie nawigacji GPS, organizacja transportu przesyłek 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, informacja 
o transporcie, śledzenie i namierzanie wysyłek, śledzenie po-
jazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania, usłu-
gi kurierskie, usługi kurierskie w zakresie transportowania ła-
dunków, dystrybucja produktów dla sprzedaży detalicznej, 
organizowanie transportu paczek, odbieranie, transport i do-
stawa towarów, dokumentów, paczek i listów, udzielanie in-
formacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów 
i paczek, spedycja, pakowanie i składowanie towarów, maga-
zynowanie ładunku przed transportem, przechowywanie 
ładunków po ich transporcie, składowanie towarów w trans-
porcie, magazynowanie paczek, pakowanie artykułów na za-
mówienie i według specyfikacji osób trzecich, dostarczanie 
kwiatów, transport drogą kurierską, usługi logistyczne także 
w sektorze transportowym, w szczególności do celów 
wspierania i realizacji wspieranych przez GPS, lokalnych 
usług kurierskich oraz dostaw tego samego dnia poprzez 
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odpowiednie platformy dostępu w Internecie i na przeno-
śnych urządzeniach końcowych, udostępnianie strony inter-
netowej prezentującej informacje dotyczące usług transpor-
towych oraz rezerwacji w zakresie tych usług, udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje dotyczące usług 
transportowych, ruchu drogowego i czasu podróży, 42 usłu-
gi analityczne dotyczące programów komputerowych, na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, insta-
lacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, utrzymywanie 
baz danych, aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych zgodnie z życzeniami użytkowników, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trze-
cich, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci kom-
puterowej, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepo-
bieralnego oprogramowania online, udostępnianie do tym-
czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
online nie do pobrania do koordynowania transportu i do-
staw, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania online nie do pobrania, służącego do realizacji 
płatności elektronicznych, projektowanie i opracowywanie 
systemów nawigacyjnych, testowanie, analizowanie i moni-
torowanie sygnałów nawigacyjnych, testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, usługi doradcze w dzie-
dzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości 
oprogramowania, doradztwo w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w projekto-
waniu stron internetowych, doradztwo w zakresie testowa-
nia systemów aplikacyjnych, usługi doradcze w zakresie in-
terfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania kompute-
rowego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, chmu-
ra obliczeniowa, usługi hurtowni danych, usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych, mianowicie hosting aplikacji oprogra-
mowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi do-
stawcy aplikacji, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting 
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa SaaS, 
projektowanie i opracowywanie baz danych.

(210) 508968 (220) 2020 01 13
(731) BRE! BRE! GALERIA ALKOHOLI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bre! bre! galeria alkoholi

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 
24.17.01, 24.17.04, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 32 piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, 33 napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepów z napojami 
alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożyw-
czymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci 
franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

(210) 509026 (220) 2020 01 15
(731) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORIZO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, cegła 
ceramiczna, niemetalowe konstrukcje budowlane, budow-
lane płyty niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, 
niemetalowe pokrycia dachowe, tynki, gładzie tynkarskie, 
stiuki, sztukaterie, płyty gipsowo-kartonowe, niemetalowe 
okładziny ścienne i podłogowe, kruszywa, marmur, cerami-
ka budowlana, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów 
budowlanych, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany,  
usługi doradztwa budowlanego, 40 wytwarzanie i obróbka 
ceramiki budowlanej.

(210) 510969 (220) 2020 03 04
(731) RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK NIEDZIAŁEK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i ska-
fandry, odzież robocza, kombinezony robocze, koszule ro-
bocze, spodnie robocze, obuwie robocze, rękawice, ręka-
wice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym online, artykułów motoryzacyjnych, w tym: części 
zamiennych do samochodów, pojazdów i motocykli, olei, 
smarów, płynów do samochodów i motocykli, akumulato-
rów do pojazdów, części nadwozia, elementów karoserii, 
wyposażenia i oświetlenia, opon całorocznych, letnich i zi-
mowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, komplek-
sowego wyposażenia i narzędzi dla warsztatów samocho-
dowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, 
reklama i marketing, 36 wynajmowanie mieszkań, pomiesz-
czeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych, 37 obsługa 
i naprawa pojazdów, usługi warsztatów i stacji naprawy po-
jazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi 
pomocy drogowej [naprawa], instalacja części zamiennych 
do pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi blacharskie, 
malowanie i lakierowanie pojazdów, usługi instalowania 
i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrze-
wania w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji elek-
trycznej, autoalarmów, radioodbiorników w pojazdach, 
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konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie po-
jazdów przed korozją, regeneracja silników samochodo-
wych, wulkanizacja i naprawa opon, bieżnikowanie opon, 
instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, ser-
wisowanie i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojaz-
dów, 39 wynajmowanie samochodów i przyczep, wynaj-
mowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie 
magazynów i powierzchni na salony samochodowe, usługi 
holowania pojazdów, konfekcjonowanie i magazynowanie 
części do pojazdów, usługi transportowe w zakresie prze-
wozu osób i rzeczy, usługi spedycyjne.

(210) 510994 (220) 2020 03 04
(731) RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, T - shirt, bluzy, kurtki i ska-
fandry, odzież robocza, kombinezony robocze, koszule ro-
bocze, spodnie robocze, obuwie robocze, rękawice, ręka-
wice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym online, artykułów motoryzacyjnych, w tym: części 
zamiennych do samochodów, pojazdów i motocykli, olei, 
smarów, płynów do samochodów i motocykli, akumulato-
rów do pojazdów, części nadwozia, elementów karoserii, 
wyposażenia i oświetlenia, opon całorocznych, letnich i zi-
mowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, komplek-
sowego wyposażenia i narzędzi dla warsztatów samocho-
dowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, 
reklama i marketing, 36 wynajmowanie mieszkań, pomiesz-
czeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych, 37 obsługa 
i naprawa pojazdów, usługi warsztatów i stacji naprawy po-
jazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi 
pomocy drogowej [naprawa], instalacja części zamiennych 
do pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi blacharskie, 
malowanie i lakierowanie pojazdów, usługi instalowania 
i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrze-
wania w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji elek-
trycznej, autoalarmów, radioodbiorników w pojazdach, 
konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie po-
jazdów przed korozją, regeneracja silników samochodo-
wych, wulkanizacją i naprawa opon, bieżnikowanie opon, 
instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, ser-
wisowanie i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojaz-
dów, 39 wynajmowanie samochodów i przyczep, wynaj-
mowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie 
magazynów i powierzchni na salony samochodowe, usługi 
holowania pojazdów, konfekcjonowanie i magazynowanie 
części do pojazdów, usługi transportowe w zakresie prze-
wozu osób i rzeczy, usługi spedycyjne.

(210) 511178 (220) 2020 03 07
(731) PISZCZÓR DOROTA AGRO-TECHMA,  

Koźmin Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) AGROTECHMA
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, pojazdy lądowe o napędzie 
elektrycznym, ciągniki rolnicze, kabiny do ciągników rol-
niczych i kombajnów, kabiny do wózków widłowych, koła 
pojazdów lądowych, ogumienie do ciągników i maszyn 
rolniczych, silniki do pojazdów lądowych, ciągników rolni-
czych, części składowe mechanizmów sprzęgania i napędu 
ciągników, szyby hartowane do pojazdów, szyby hartowane 
do ciągników rolniczych.

(210) 511555 (220) 2020 03 16
(731) GROWTH DESIGNE STUDIO SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi reklamy graficznej, 42 renderowanie grafiki kom-
puterowej (obróbka cyfrowa obrazów).

(210) 511947 (220) 2020 03 28
(731) CRAVVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.13.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów 
jak: krem pod oczy, balsamy do celów kosmetycznych, po-
kojowe spraye zapachowe, serum do celów kosmetycznych, 
świece zapachowe, masażery do twarzy, nieelektryczne 
urządzenia do masażu, poszewki na poduszki, maski na oczy 
do spania, urządzeń kosmetycznych tj. myjki soniczne, urzą-
dzenia do peelingu kawitacyjnego.

(210) 512789 (220) 2020 04 22
(731) GRABARCZYK SEBASTIAN WOODYOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODYOU

(531) 02.09.17, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meblościanki, ławy, kredensy, kon-
tuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble łączone, 
meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, me-
ble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, szafy, me-
ble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, komody, 
meble kuchenne, barki, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, 
meble do siedzenia, meble modułowe, meble do salonu, me-
ble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli 
ściennych, meble do oranżerii, modułowe meble łazienkowe, 
meble dla dzieci, meble do wnętrz, wysokie stołki, meble 
do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli 
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do salonu, moduły do przechowywania, szafki do kompute-
rów, meble do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biuro-
we, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli 
na zamówienie, produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, profilowanie mebli, stolarstwo jako 
produkcja na zamówienie, wyrób produktów na zamówienie, 
wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych, udzielanie informacji związanych z obróbką 
drewna, obróbka drewna, laminowanie drewna, laminowanie 
substytutów drewna, konserwowanie drewna, obróbka drew-
na środkami do konserwacji, konserwacja drewna inna niż ma-
lowanie, heblowanie drewna.

(210) 514681 (220) 2020 06 12
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń 

Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 8 ręczne urządzenia do obróbki żywności, sztuć-
ce, noże, szczypce, otwieracze puszek, noże do sera, łupaki, 
deski, tarki, 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twaro-
gowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery 
dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty se-
rowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmie-
tany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, 
maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, pro-
dukty mleczne, oleje jadalne, oliwy, galaretki, dżemy, kompo-
ty, pasty owocowe i warzywne, konfitury, bakalie, rodzynki, 
orzechy, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słody-
cze, cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, desery lodo-
we, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, cze-
koladki, batony, bombonierki, kawa, herbata, napoje na bazie 
kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa natural-
na, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, 
miód, miód z dodatkami, syropy i melasa, drobiny kajmako-
we, kajmak z dodatkiem sera, 32 piwo, piwo słodowe, piwo 
imbirowe, piwo miodowe, brzeczka piwna, soki i napoje 
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i eks-
trakty miodowe i owocowe, bezalkoholowe napoje na bazie 
miodu, soki i napoje izotoniczne, soki owocowe z dodatkiem 
miodu, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle 
bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety na-
poje, syropy do napojów, 33 alkohole, napoje alkoholowe, 
miody pitne, likiery, nalewki, wódki, wina, koniak, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem In-
ternetu artykułów spożywczych, w tym serów, wyrobów cu-
kierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożyw-
czych w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz 
napojów, akcesoriów kuchennych, informacja handlowa, 
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, w tym serów, 
wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów 
kuchennych, usługi organizowania programów lojalnościo-
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych In-
ternetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artyku-
łów spożywczych, w tym serów, wyrobów cukierniczych, 
alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, 43 usługi re-
stauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań, żywności 
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, puby.

(210) 516274 (220) 2020 07 21
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) THE PATH
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, li-
kiery, brandy, coctaile alkoholowe, spirytus.

(210) 516357 (220) 2020 07 24
(731) GRANT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARON THE FAMILY POLSKIE KIMCHI Z BOROWIKAMI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 29 kimchi z borowikami.

(210) 517434 (220) 2020 08 24
(731) JACHNIS PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Cats 1

(531) 03.01.06, 03.01.28, 25.01.15, 26.15.09, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 31 karmy dla kotów, napoje dla kotów, ściółki dla 
kotów, żwirek dla kotów.

(210) 517832 (220) 2020 09 04
(731) BAUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sedranki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUTER

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 powłoki ochronne do budynków, zapew-
niające zabezpieczenie przed warunkami atmosferyczny-
mi oraz promieniowaniem UV, inne niż farby, 2 powłoki 
ochronne do dachów jako farby, powłoki żaroodporne jako 
farby, 19 farby izolacyjne, ekologiczne farby izolacyjne, farby 
do ogólnego stosowania do drewna z dodatkiem sfer izo-
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lujących organicznych i/lub ceramicznych, powłoki termo 
refleksyjne, masy i powłoki termoizolacyjne, powłoki izola-
cyjne mineralne i organiczne.

(210) 518526 (220) 2020 09 17
(731) JASTRZĘBSKA PAULINA, Kwidzyn, PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydawnictwo Nowa Droga

(531) 02.09.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 książki elektroniczne typu E-book, audiobook, 
synchrobook, publikacje elektroniczne, 16  książki, gazety, 
kalendarze, mapy, atlasy, broszury, zeszyty, kolorowanki, ar-
tykuły papiernicze, publikacje drukowane, okładki, ulotki, 
pocztówki, 41 usługi wydawnicze.

(210) 518822 (220) 2020 10 20
(731) PAWŁOWSKI WOJCIECH SANBIOS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Hepa-Complex
(510), (511) 5 suplement diety, preparat ziołowy Hepa-
-Complex.

(210) 518876 (220) 2020 09 29
(731) WIECZOREK WOJCIECH GREENXPOWER, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GXP

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazo-
wanego, 35 usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób 
trzecich, w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów 
obejmujących brykiety drzewne, brykiety materiałów pal-
nych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, energię elektrycz-
ną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi 
w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących 
palniki do acetylenu, aparaturę i instalacje chłodnicze, ar-
maturę do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń 
oraz instalacji wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę 
i instalacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła, 
wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobni-
ki ciepła, czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry 
powietrza do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpie-
czeństwa do przewodów oraz urządzeń gazowych, instala-

cje i urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły 
grzewcze, kanały kominowe i urządzenia zasilające do ko-
tłów grzewczych, lady chłodnicze, naczynia wzbiorcze 
do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzej-
ników centralnego ogrzewania, aparatura do oddymiania 
nie do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt 
do palników gazowych, urządzenia i instalacje do oświetle-
nia, oświetlenie sufitowe, palniki gazowe, nakładki do pal-
ników gazowych, piece, piece słoneczne, pompy cieplne, 
armatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instala-
cje do filtrowania i klimatyzacji powietrza, regulatory wy-
ciągów, instalacje i aparaturę sanitarną, instalacje do schła-
dzania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne 
do laboratoriów, aparaturę do wentylacji i klimatyzacji, 
wentylatory i klimatyzatory, wężownice będące częścią in-
stalacji destylacyjnych grzewczych i chłodniczych, instala-
cje do schładzania wody, regulatory do wyciągów stosowa-
nych w ogrzewnictwie, zasuwy i szyby do wyciągów stoso-
wanych w ogrzewnictwie, 37 usługi budowlane w zakresie 
napraw i usług, wynajem sprzętu budowlanego, usługi 
budowlane, usługi w zakresie czyszczenia budynków z ze-
wnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia i naprawy 
kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia kominów, czyszcze-
nia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, usługi 
w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie 
instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie 
instalowania drzwi i okien, usługi w zakresie instalowania 
i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania i napra-
wy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalowania 
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakre-
sie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usłu-
gi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klimaty-
zacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy kompute-
rów, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji alarmo-
wych i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i na-
prawy instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalowania 
rusztowań, usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie 
instalacji drzwi i okien, usługi w zakresie oczyszczania przez 
piaskowanie, usługi w zakresie tapetowania, tynkowania, 
usługi dekarskie.

(210) 519230 (220) 2020 10 07
(731) FUNKCIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUNKCIONA
(510), (511) 37 usługi budowlane, roboty budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane spe-
cjalistyczne, budownictwo, nadzór budowlany, usługi do-
radztwa budowlanego, 42 badania oraz usługi - naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, działalność w zakresie 
architektury, działalność w zakresie architektury i inżynierii, 
badania i analizy techniczne, specjalistyczne projektowanie 
budowlane i urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 521452 (220) 2020 11 26
(731) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Instytutu 

Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.15, 01.13.15
(510), (511) 44 usługi medyczne i diagnostyczne, usługi 
w zakresie badań, analiz i testów naukowych, w tym badań, 
analiz i testów z zakresu genetyki, prowadzonych w celach 
diagnostycznych i medycznych, usługi w zakresie prowadze-
nia analiz genetycznych i ich interpretowania, usługi infor-
macyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienio-
nych wyżej usług.

(210) 521479 (220) 2020 11 27
(731) BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów
(540) (znak słowny)
(540) Dr Skóra
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do de-
makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, to-
niki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów 
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oli-
wek balsamów, preparaty witaminowe, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 522165 (220) 2020 12 14
(731) VENOL MOTOR OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CROST
(510), (511) 4 oleje smarujące do przemysłowych urządzeń 
chłodzących, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje i tłuszcze 
mineralne do celów przemysłowych, smary do maszyn 
i urządzeń przemysłowych, smary, kompozycje i środki po-
chłaniające pył i kurz, mieszanki w postaci olejów wiążące 
pył, preparaty wiążące kurz, paliwo silnikowe, oleje silnikowe, 
oleje napędowe, oleje samochodowe, oleje smarowe, oleje 
mineralne, oleje syntetyczne, oleje techniczne, dodatki nie-
chemiczne do paliwa.

(210) 522464 (220) 2020 12 21
(731) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Party Pal

(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.01.10, 26.01.16, 24.17.02, 27.05.13, 
27.05.01

(510), (511) 3 brokat do ciała, lakier do włosów, 4  świece, 
8  pompki ręczne, sztućce, 9 okulary, 16 torby papierowe, 
pudełka z papieru lub kartonu, 21 talerzyki papierowe, kubki 
z papieru lub tworzyw sztucznych, 25 kapelusze papierowe, 
czapki (nakrycia głowy), długie luźne stroje, stroje na maska-
radę, 26 girlandy sztuczne, 28 balony na przyjęcia, papiero-
we czapeczki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).

(210) 522569 (220) 2020 12 25
(731) ZACKI WOJCIECH RIGHT WAY, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIGHT WAY

(531) 17.05.21, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, parkowa-
nie i przechowywanie pojazdów, transport, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, usługi na-
wigacji w transporcie, usługi przewozu.

(210) 523016 (220) 2021 01 12
(731) WIDOMSKI MICHAŁ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUG

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lu-
towania, piły [maszyny], pompy, maszyny na powietrze 
sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinar-
ki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki 
elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cię-
cia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części 
narzędzi, narzędzia ogrodowe [maszyny], kosy spalinowe, 
zagęszczarki do gruntu i betonu, pompy wodne, urządze-
nia do spawania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, 
8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze ma-
szynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzędzia 
ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tarcze szli-
fierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, 
gwintownice, imadła, podnośniki, narzędzia ogrodowe [ręcz-
ne], 9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki, taśmy 
miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, 
sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym multimetry, pirometry, 
dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki w tym czujniki 
tlenku węgla, przetwornice elektryczne, urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych, 11 sprzęt ogrodniczy 
do podlewania jako instalacja, instalacje do automatycznego 
podlewania, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodo-
we [automatyczne], zraszacze [automatyczne] do instalacji 
na powierzchni, zraszacze [automatyczne] do instalacji pod 
ziemią, zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadniania 
kwiatów i roślin, węże ogrodowe do podlewania z łącznika-
mi jako części instalacji, końcówki rozpylające, rozpylacze [in-
stalacje automatyczne] do podlewania, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sklepu i hurtowni tradycyjnych oraz za pośred-
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nictwem Internetu: maszynami i obrabiarkami, narzędziami 
o napędzie innym niż ręczny, maszynami do ostrzenia, pal-
nikami gazowymi do lutowania, piłami (maszynami), pod-
nośnikami, pompami, maszynami na powietrze sprężone, 
kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi, przecinar-
kami (narzędziami mechanicznymi), pompami smarowni-
czymi, spawarkami elektrycznymi, maszynami do ubijania, 
palnikami gazowymi do cięcia, generatorami prądu, przewo-
dami ciśnieniowymi jako części narzędzi, narzędziami ogro-
dowymi, kosami spalinowymi, zagęszczarkami do gruntu 
i betonu, z narzędziami i przyrządami ręcznymi, kamieniami 
szlifierskimi, kluczami maszynowymi (stałymi), kluczami ma-
szynowymi nastawnymi, lewarkami uruchamianych ręcznie, 
narzędziami ręcznymi sterowane ręcznie, piłami (narzę-
dziami), wiertłami, tarczami szlifierskimi, cęgami do cięcia 
drutu, tarczami ciernymi, szlifierskimi, frezami, gwintowni-
cami, imadłami, urządzeniami do ładowania akumulatorów, 
urządzeniami do spawania łukiem elektrycznym, miarkami, 
taśmami mierniczymi, prostownikami prądu, maskami spa-
walniczymi, suwmiarkami, dystrybutorami paliwa, sprzętami 
kontrolno-pomiarowymi w tym multimetrami, pirometrami, 
dalmierzami, poziomnicami laserowymi, czujnikami w tym 
czujnikami tlenku węgla, prostownikami prądu, przetworni-
cami elektrycznymi, urządzeniami do ładowania akumulato-
rów elektrycznych, sprzętami ogrodniczymi do podlewania 
w tym zraszaczami do trawników, wężami ogrodowymi 
do podlewania z łącznikami, końcówkami rozpylającymi 
i rozpylaczami, pompami wodnymi, usługi importowo-eks-
portowe w zakresie wyżej wymienionych artykułów.

(210) 523017 (220) 2021 01 12
(731) WIDOMSKI MICHAŁ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Notig Tools

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lu-
towania, piły [maszyny], pompy, maszyny na powietrze 
sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinar-
ki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki 
elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cię-
cia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części 
narzędzi, narzędzia ogrodowe [maszyny], kosy spalinowe, 
zagęszczarki do gruntu i betonu, pompy wodne, urządze-
nia do spawania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, 
8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze ma-
szynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzędzia 
ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tarcze szli-
fierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, 
gwintownice, imadła, podnośniki, narzędzia ogrodowe [ręcz-
ne], 9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki, taśmy 
miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, 
sprzęt kontrolno-pomiarowy w tym multimetry, pirometry, 
dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki w tym czujniki 
tlenku węgla, przetwornice elektryczne, urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych, 11 sprzęt ogrodniczy 
do podlewania jako instalacja, instalacje do automatycznego 
podlewania, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodo-
we [automatyczne], zraszacze [automatyczne] do instalacji 
na powierzchni, zraszacze [automatyczne] do instalacji pod 
ziemią, zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadniania 

kwiatów i roślin, węże ogrodowe do podlewania z łącznika-
mi jako części instalacji, końcówki rozpylające, rozpylacze [in-
stalacje automatyczne] do podlewania, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia sklepu i hurtowni tradycyjnych oraz za pośred-
nictwem Internetu: maszynami i obrabiarkami, narzędziami 
o napędzie innym niż ręczny, maszynami do ostrzenia, pal-
nikami gazowymi do lutowania, piłami (maszynami), pod-
nośnikami, pompami, maszynami na powietrze sprężone, 
kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi, przecinar-
kami (narzędziami mechanicznymi), pompami smarowni-
czymi, spawarkami elektrycznymi, maszynami do ubijania, 
palnikami gazowymi do cięcia, generatorami prądu, przewo-
dami ciśnieniowymi jako części narzędzi, narzędziami ogro-
dowymi, kosami spalinowymi, zagęszczarkami do gruntu 
i betonu, z narzędziami i przyrządami ręcznymi, kamieniami 
szlifierskimi, kluczami maszynowymi (stałymi), kluczami ma-
szynowymi nastawnymi, lewarkami uruchamianych ręcznie, 
narzędziami ręcznymi sterowane ręcznie, piłami (narzę-
dziami), wiertłami, tarczami szlifierskimi, cęgami do cięcia 
drutu, tarczami ciernymi, szlifierskimi, frezami, gwintowni-
cami, imadłami, urządzeniami do ładowania akumulatorów, 
urządzeniami do spawania łukiem elektrycznym, miarkami, 
taśmami mierniczymi, prostownikami prądu, maskami spa-
walniczymi, suwmiarkami, dystrybutorami paliwa, sprzętami 
kontrolno-pomiarowymi w tym multimetrami, pirometrami, 
dalmierzami, poziomnicami laserowymi, czujnikami w tym 
czujnikami tlenku węgla, prostownikami prądu, przetworni-
cami elektrycznymi, urządzeniami do ładowania akumulato-
rów elektrycznych, sprzętami ogrodniczymi do podlewania 
w tym zraszaczami do trawników, wężami ogrodowymi 
do podlewania z łącznikami, końcówkami rozpylającymi 
i rozpylaczami, pompami wodnymi, usługi importowo-eks-
portowe w zakresie wyżej wymienionych artykułów.

(210) 523516 (220) 2021 01 24
(731) STASIAK MICHAŁ HUSDOR, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HUSDOR
(510), (511) 6 Aluminiowe drzwi do mieszkań, Drzwi alu-
miniowe, Drzwi (Futryny do -) metalowe, Drzwi metalowe, 
Drzwi metalowe do budynków, Drzwi metalowe do garaży, 
Drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, Drzwi 
przesuwne (Rolki, prowadnice do -), Drzwiowe (Futryny -) 
metalowe, Drzwiowe (Ościeżnice -) metalowe, Elementy 
drzwiowe metalowe, Framugi drzwi metalowe, Futryny 
do drzwi metalowe, 19 Drzwi niemetalowe.

(210) 523789 (220) 2021 01 29
(731) WILK JACEK BIGFARM SPÓŁKA CYWILNA, Motycz; 

SZERSZON IWONA BIGFARM SPÓŁKA CYWILNA, 
Motycz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BigFarm

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 31 Drożdże dla bydła, pasze dla zwierząt, do-
datki paszowe, wapno do pasz, koncentraty paszowe, 
koncentraty mineralno-witaminowe jako dodatki do pasz, 
mączki dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, preparaty do tu-
czenia zwierząt, środki spożywcze dla bydła, preparaty 
mlekozastępcze dla zwierząt, prefiksy mineralno-witami-
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nowe, koncentraty dla zwierząt, koncentraty do żywienia 
zwierząt, koncentraty dla bydła, trzody chlewnej oraz dro-
biu, koncentraty do spożycia przez bydło, trzodę chlew-
ną oraz drób, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, ptaków 
i ryb, kiszonki służące jako pokarm dla zwierząt, pożywie-
nie dla psów, kotów i innych zwierząt, proteiny dla zwie-
rząt, pokarm dla ptaków, makuchy rzepaku dla zwierząt, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla 
psów, preparaty do tuczenia zwierząt, wodorosty dla zwie-
rząt, ziarno do żywienia zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 523992 (220) 2021 02 02
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA MAGAZYNOWANIA 

ENERGII I ELEKTROMOBILNOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hydrogen Poland
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświa-
tą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, roz-
wojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwo-
jem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, 
rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, 
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, Or-
ganizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z za-
kresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdro-
wia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy 
społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji 
wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szko-
leń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, wychowa-
nia, nauki, ochrony zdrowia, energetyki, rozwoju energetyki, 
odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatyw-
nych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy 
społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji 
wolontariatu, Publikowanie, w tym publikacja elektronicz-
na i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z 
edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, 
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami 
energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami 
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwo-
jem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, 
sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją 
wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju 
energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawial-
nych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw 
alternatywnych, 45 Usługi w zakresie pomocy i doradztwa 
prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną 
z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, 
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami 
energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami 
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwo-
jem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, 
sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją 
wolontariatu.

(210) 524124 (220) 2021 02 04
(731) VALUE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Value Finance

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie 
podatków, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą firm 
zagranicznych, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, księgo-
wość i rachunkowość, skomputeryzowana księgowość, usługi 
księgowe biegłych księgowych nabywanie przedsiębiorstw, 
nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizacja działal-
ności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla 
działalności gospodarczej, planowanie w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności 
przedsiębiorstw handlowych, prowadzenie przedsiębiorstw 
[dla osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, usługi planowania dla 
przedsiębiorstw, usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalności 
gospodarczej.

(210) 524381 (220) 2021 02 10
(731) Project Management Institute, Inc.,  

Newtown Square, US
(540) (znak słowny)
(540) PMI
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do stron internetowych 
i portali użytkownikom w dziedzinie zarządzania projektami 
i zawodu kierownika projektów, 41 Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line nie do pobrania w postaci magazy-
nów, biuletynów, dzienników, raportów, przewodników, ma-
teriałów dydaktycznych, podręczników i książek w dziedzinie 
zarządzania projektami, Usługi edukacyjne, mianowicie pro-
wadzenie zajęć, seminariów i konferencji w dziedzinie zarzą-
dzania projektami, Udostępnianie kursów szkoleniowych on-
-line w dziedzinie zarządzania projektami, Prowadzenie pro-
gramów edukacyjnych z zakresu zarządzania projektami, Udo-
stępnianie nie do pobrania webinariów w dziedzinie zarządza-
nia projektami, Przyznawanie nagród honorujących renomę 
i stanowiących czynnik motywujący w celu uznania wysokiej 
jakości w zakresie zarządzania projektem, Udostępnianie inte-
raktywnej strony internetowej w dziedzinie zarządzania pro-
jektami i zawodu kierownika projektów, Udostępnianie wideo 
on-line nie do pobrania w dziedzinie zarządzania projektami, 
42 Opracowanie dobrowolnych norm w zakresie zarządzania 
projektami, Testowanie, analiza i ocena wiedzy, umiejętności 
i zdolności osób trzecich w dziedzinie zarządzania projektami 
w celu określenia zgodności ze standardami akredytacji i przy-
znawania poświadczeń w związku z tym, Badania w zakresie 
zarządzania projektami, Usługi akredytacyjne, mianowicie 
ustalanie i zapewnianie standardów zarządzania projektami 
do celów akredytacji, 45 Usługi serwisów społecznościowych 
on-line dla użytkowników w dziedzinie zarządzania projekta-
mi i zawodu kierownika projektów.
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(210) 525213 (220) 2021 02 25
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) KARMELOS
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze 
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 525240 (220) 2021 02 26
(731) DOM KORKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.15, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Okładziny niemetalowe do wykładania posa-
dzek, podłóg i ścian, Okładziny niemetalowe do wykonywa-
nia warstw izolacyjnych, Deski drewniane, Deski z tworzyw 
sztucznych, Okładziny drewniane, Boazerie drewniane, Pa-
nele drewniane, Panele drewnopochodne, Parkiety drew-
niane, Okładziny z tworzyw sztucznych, Boazerie z tworzyw 
sztucznych, Panele z tworzyw sztucznych, Okładziny korko-
we, Boazerie korkowe, Panele korkowe, 37 Usługi w zakresie 
budownictwa, Budowlane prace wykończeniowe, Budowla-
ne prace remontowe.

(210) 525301 (220) 2021 03 22
(731) FUNDACJA ROZWOJU MIASTA POZNANIA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZcast POROZMAWIAJMY O POZNANIU

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Hosting stron internetowych.

(210) 525302 (220) 2021 03 22
(731) FUNDACJA ROZWOJU MIASTA POZNANIA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP Debaty Poznańskie

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 525609 (220) 2015 01 09
(731) K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, Wuppertal, 

DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tec.nicum

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
Projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 525640 (220) 2021 03 05
(731) PYSZCZUK MAGDALENA CENTRUM EDUKACJI 

DZIECIĘCEJ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magiczny Świat Malucha przedszkole żłobek klub

(531) 02.07.10, 02.03.16, 18.01.19, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 525682 (220) 2021 03 05
(731) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DermaSeries by Dove

(531) 03.07.11, 03.07.16, 03.07.24, 26.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 3 Mydło, Preparaty czyszczące, Wyroby per-
fumeryjne, Olejki eteryczne, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony i odżywki 
do włosów, Środki do koloryzacji włosów, Produkty do sty-
lizacji włosów, Preparaty toaletowe nielecznicze, Preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Olejki, kremy i balsamy do skóry, Preparaty do golenia, Pre-
paraty stosowane przed goleniem i po goleniu, Wody koloń-
skie, Preparaty do depilacji, Preparaty do opalania i ochrony 
przeciwsłonecznej, Kosmetyki, Preparaty do makijażu i de-
makijażu, Wazelina, Preparaty do pielęgnacji ust, Talk, Wata 
do celów kosmetycznych, Pałeczki kosmetyczne, Chusteczki 
higieniczne, płatki kosmetyczne lub chusteczki impregno-
wane lub wstępnie nawilżane płynami do higieny osobistej 
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lub płynami kosmetycznymi, Maseczki kosmetyczne upięk-
szające, okłady na twarz, Środki do mycia twarzy, Toniki 
kosmetyczne, Serum kosmetyczne upiększające, Balsamy 
do skóry nielecznicze.

(210) 525723 (220) 2021 03 08
(731) TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Aleksandrów Łódźki
(540) (znak słowny)
(540) SZAFOMAT
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Akceso-
ria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, Karty dostępu 
[klucze] z tworzyw sztucznych, niekodowane, Niemetalowe, 
nieelektryczne mechanizmy do zamykania drzwi, 39 Pako-
wanie i składowanie towarów, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem.

(210) 525839 (220) 2021 03 09
(731) MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca Platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, Udostępnianie wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Wynajem 
oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem 
oprogramowania komputerowego związanego z ofertami 
cenowymi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS].

(210) 525895 (220) 2021 03 10
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGA FLORIO

(531) 24.03.07, 24.03.18, 24.03.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Bezalkoholowe aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Woda 

mineralna [napoje], Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Koktajle owocowe, bezalkoholo-
we, Sorbety [napoje], Woda sodowa, Soki warzywne [napo-
je], Cydr bezalkoholowy, Bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 525896 (220) 2021 03 10
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGA FLORIO

(531) 02.01.01, 02.09.12, 05.07.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Bezalkoholowe aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Woda 
mineralna [napoje], Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Koktajle owocowe, bezalkoholo-
we, Sorbety [napoje], Woda sodowa, Soki warzywne [napo-
je], Cydr bezalkoholowy, Bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 525902 (220) 2021 03 11
(731) CTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CTU
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze 
w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe, infor-
macje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitało-
we, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przy-
gotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windy-
kacja należności, doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi 
ekonomiczno–finansowe.

(210) 525971 (220) 2021 03 11
(731) KIDA WOJCIECH, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaniBalon

(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: balony do gry, balony 
na przyjęcia, girlandy balonowe, balony na imprezy firmo-
we, bramy balonowe, balony urodzinowe, balony okolicz-
nościowe, świecące balony na przyjęcia, balony na przyjęcia 
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z diody elektroluminescencyjnymi LED, dmuchane balony 
reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 
balony z helem, skrzynie z balonami wypełnionymi helem, 
41 Informacja o rozrywce, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizowanie 
balów, Organizacja widowisk, Organizowanie rozrywki, Orga-
nizowanie rozrywki wizualnej, Rozrywka, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi informacji o rozrywce, Usługi planowania przyjęć, 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi 
informacyjne związane z rozrywką, Usługi informacji telefo-
nicznej związane z rozrywką, Usługi rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe dla dzieci, Usługi dekorowania balonami.

(210) 526001 (220) 2021 03 11
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) HOPE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież dziecięca, Odzież sportowa, T-shirty, Bluzy, Bluzy 
z kapturem, Bluzki, Swetry, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Skar-
petki, Pulowery, Kamizelki, Podkoszulki, Odzież wierzchnia, 
Kurtki, Bezrękawniki, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Berety, 
Chusty, Rękawiczki, Szale, Szaliki.

(210) 526002 (220) 2021 03 11
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) HOPE 1970
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież dziecięca, Odzież sportowa, T-shirty, Bluzy, Bluzy 
z kapturem, Bluzki, Swetry, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Skar-
petki, Pulowery, Kamizelki, Podkoszulki, Odzież wierzchnia, 
Kurtki, Bezrękawniki, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Berety, 
Chusty, Rękawiczki, Szale, Szaliki.

(210) 526003 (220) 2021 03 12
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA POLANA
(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 zwierząt, 
Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usuwania 
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, 5 suplementy i witaminy dla zwierząt, 16 To-
rebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, 
torebki z papieru na odchody zwierząt domowych, 18 Ob-
roże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla zwierząt, 
Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, Obroże 
dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smy-
cze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, 
Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domo-
wych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla 
zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski 
przeciw muchom dla zwierząt, Obroczniaki [worki służące kar-
mieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt domowych zawierające 
informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, 
Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojemniki 
na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne szczot-
ki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] 

na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów dla zwierząt do-
mowych, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla 
zwierząt domowych, 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 domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta 
do karmienia zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane 
podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych 
zwierząt, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domo-
wych, 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 domo-
wych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemeta-
lowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla 
zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwie-
rząt domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wy-
rzucania piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt 
domowych 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 zwierząt, 
Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwie-
rząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściółkę dla 
zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona dla zwie-
rząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych zwierząt.

(210) 526048 (220) 2021 03 12
(731) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REQUEST

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Analizy systemów komputerowych.

(210) 526056 (220) 2021 03 12
(731) MEDICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) medICE
(510), (511) 42 Aplikacja i platforma do komunikacji w sek-
torze ochrony zdrowia oraz usługi i podsystemy związane 
z jej funkcjonowaniem, Opracowywanie platform kompute-
rowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Hosting 
stron internetowych, Badania naukowe, Badania technolo-
giczne, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych.

(210) 526129 (220) 2021 03 15
(731) CZARNECKI MACIEJ P.P.H.U CZARNECKI TM, Malczyce
(540) (znak słowny)
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(540) CZARNECKI
(510), (511) 6 Okna metalowe, Okna aluminiowe, Rolety 
metalowe, Bramy metalowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe me-
talowe, Rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, Rolety 
zwijane [zewnętrzne] z metalu, Drzwi (bramy) żaluzjowe 
metalowe, Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, 19 Okna 
niemetalowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Bramy gara-
żowe do użytku domowego (Niemetalowe -), Bramy nie-
metalowe, Bramy roletowe niemetalowe, Drzwi do garaży 
(nie z metalu), Rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe -), 
Okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, Bramy 
niemetalowe, Bramy roletowe niemetalowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysył-
kowej i przez internet takich towarów jak: okna metalowe, 
okna aluminiowe, rolety metalowe, bramy metalowe, drzwi 
metalowe garażowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 
rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, rolety zwijane 
[zewnętrzne] z metalu, drzwi aluminiowe, drzwi metalo-
we, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi przesuwne, 
elementy drzwiowe metalowe, drzwi (bramy) żaluzjowe 
metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, markizy 
metalowe [materiały budowlane], okna niemetalowe, okna 
żaluzjowe niemetalowe, bramy garażowe do użytku do-
mowego (Niemetalowe -), bramy niemetalowe, bramy ro-
letowe niemetalowe, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi 
wahadłowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemeta-
lowe, rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe -), okna 
dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, bramy nieme-
talowe, bramy roletowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi 
[części maszyn], hydrauliczne urządzenia do otwierania 
i zamykania drzwi [części maszyn], elektroniczne mechani-
zmy do otwierania drzwi, silniki elektryczne do użytku wraz 
z drzwiami, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, 
elektryczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne 
urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, elektryczne napędy do bram, hydrau-
liczne napędy do bram, napędy do rolet zewnętrznych, 
silniki elektryczne do napędzania rolet, nadajniki radiowe 
w postaci pilotów, pilotów przenośnych oraz pilotów na-
ściennych do rolet, bram wjazdowych i garażowych, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalne-
go sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, bram wjaz-
dowych i garażowych, regulatory oświetlenia, przełączniki 
czasowe automatyczne, wyłączniki zegarowe, programa-
tory czasowe, sterowniki rolet, okna niemetalowe, okna 
żaluzjowe niemetalowe, bramy garażowe do użytku do-
mowego (Niemetalowe -), bramy niemetalowe, bramy ro-
letowe niemetalowe, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi 
wahadłowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemeta-
lowe, rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe -), okna 
dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, bramy nieme-
talowe, bramy roletowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
rolety wewnętrzne, ekrany zaciemniające okna (osłony we-
wnętrzne), akcesoria do rolet, niemetalowe, osprzęt z two-
rzyw sztucznych do rolet, niemetalowe, nieelektryczne 
mechanizmy otwierające okna, klamki do drzwi niemetalo-
we, mechanizmy (Niemetalowe, nieelektryczne -) do pod-
noszenia drzwi, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemeta-
lowe, osprzęt do drzwi wykonany z tworzyw sztucznych, 
akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, rolety 
zaciemniające [wewnętrzne], 37 Naprawa okien, Naprawa 
rolet okiennych, Montaż żaluzji i rolet, Montaż bram, Mon-
taż drzwi i okien, Montaż drzwi, Usługi szklarskie, wstawia-
nie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Konserwacja 
i naprawa bram.

(210) 526154 (220) 2021 03 16
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDROB Z KURNEJ PÓŁKI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.03
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, 
wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny 
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, wołowe, po-
trawy mięsne gotowane, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mię-
sa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, 
Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, 
z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, 
Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie - sałatki z ja-
jek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produk-
ty mięsne mrożone, Przetwory mięsno - warzywne, Mrożonki 
mięsno - warzywne, 35 Reklama i marketing, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca na stronach in-
ternetowych na reklamę towarów, Rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, Publikowanie tekstów re-
klamowych i ogłoszeń, Produkcja reklam, Wynajem powierzch-
ni reklamowej i materiałów reklamowych, Dystrybucja tekstów 
reklamowych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Usługi porta-
lu internetowego poświęconego sprzedaży różnych towarów 
w celach promocyjnych, Organizacja wystaw i pokazów w ce-
lach reklamowych, Prowadzenie sklepów detalicznych, hurtow-
ni, sklepów internetowych, sprzedaż wysyłkowa oraz sprzedaż 
następujących towarów: mięso i wyroby mięsne, Mięso drobio-
we, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny 
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, wołowe, Po-
trawy mięsne gotowane, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mię-
sa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, 
Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, 
z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, 
Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie - sałatki z ja-
jek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produkty 
mięsne mrożone, Przetwory mięsno - warzywne, Mrożonki mię-
sno - warzywne.

(210) 526156 (220) 2021 03 16
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) HARD MASS
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność 
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o prze-
znaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i na-
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poje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, 
Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci table-
tek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 
25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artykuły sportowe 
i gimnastyczne.

(210) 526218 (220) 2021 03 17
(731) CLIMAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBUCH S.A.

(531) 01.15.24, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(210) 526224 (220) 2021 03 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 5 Środki odstraszające 
dla zwierząt, Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki 
odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające insekty.

(210) 526229 (220) 2021 03 17
(731) POZNAJDEALERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.03.17, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 35 Świadczenie usług informacyjnych online 
obejmujących recenzje i oceny salonów sprzedaży pojaz-
dów silnikowych publikowane przez użytkowników, Ogło-
szenia drobne dotyczące pojazdów silnikowych i dealerów 

pojazdów silnikowych., Prowadzenie badań śledzenia zacho-
wań i analizy trendów konsumenckich w kontekst zakupu 
towarów i usług salonów sprzedaży i serwisów pojazdów 
silnikowych., Doradztwo w zakresie analizy zachowań zaku-
powych konsumentów.

(210) 526260 (220) 2021 03 18
(731) PANPHARMA Société anonyme, Luitré Dompierre, FR
(540) (znak słowny)
(540) PANKAINE
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne i me-
dyczne, Produkty farmaceutyczne i medyczne zawierające 
środki znieczulające, Farmaceutyki do wstrzykiwań, Leki 
do wstrzykiwań stosowane w znieczuleniu, Środki znie-
czulające do wstrzykiwań, Wziewne środki znieczulające, 
Substancje i preparaty farmaceutyczne do znieczulenia, 
Roztwory do wstrzykiwań, Leki do podawania dożylnego 
w znieczuleniu.

(210) 526262 (220) 2021 03 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cataroft PF
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność 
do celów medycznych, Preparaty do celów medycznych, 
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów 
medycznych, Krople do celów medycznych, plastry do ce-
lów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do ce-
lów medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów 
medycznych.

(210) 526264 (220) 2021 03 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cataroft Free
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność 
do celów medycznych, Preparaty do celów medycznych, 
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów me-
dycznych, Krople do celów medycznych, plastry do celów 
medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów 
medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów me-
dycznych.

(210) 526343 (220) 2021 03 19
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) Khor
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocento-
we [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Al-
koholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, 
Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, De-
stylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Koktajle, Likiery, Likier miętowy, Miód pitny, Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie 
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholo-
we zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn winogro-
nowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka.
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(210) 526344 (220) 2021 03 18
(731) HOLISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICA EXCELLENT FROM NATURE

(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pa-
sze dla zwierząt.

(210) 526345 (220) 2021 04 22
(731) ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENERAL CARGO

(531) 07.01.24, 07.15.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów.

(210) 526351 (220) 2021 03 18
(731) CZAPLIŃSKA KATARZYNA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADISON HOME

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące oświetlenie, dekoracje i akcesoria do wyposażenia 
wnętrz, Usługi sklepów internetowych z wyposażeniem 
wnętrz, Usługi sprzedaży, reklamy i promocji: artykułów 
wyposażenia wnętrz, oświetlenia, artykułów dekoracyjnych 
do wnętrz, mebli, dywanów, luster, artykułów do wyposaże-
nia łazienek, płytek łazienkowych, baterii łazienkowych, sztu-
katerii, dekoracji sufitowych i ściennych, artykułów do wypo-
sażenia kuchni.

(210) 526368 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) URSUS

(531) 03.01.14, 03.01.24, 15.07.01, 27.05.01, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
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tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłódki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
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hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 

z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
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Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
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mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
Suwnice pomostowe, Szczotki [części maszyn], Szczotki 
do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki prądnic, 
Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części maszyn], 
Szpule do krosien tkackich, Maszyny do szycia, Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-

czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-

ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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, Elektrolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
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Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne, Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, 
nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty pro-
jekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, 
Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-

tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikro-
procesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Nako-
lanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
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grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 

Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
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miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-

jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana elektrycznie, Ogrzewacze do dłoni zasilane przez USB, 
Ogrzewacze kieszonkowe, Ogrzewacze stóp, elektryczne lub 
nieelektryczne, Opalarki, Oprawki do lamp elektrycznych, 
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Osprzęt do palników gazowych, Osuszacze powietrza, 
Oświetlenie do motocykli, Ozdobne wodotryski, Palniki, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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-
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 
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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, 
Sterówce, 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, 
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, 
Perty (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, 
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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 do 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 do 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 
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-
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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 do jazdy konnej, Skó-
ra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra surowa 
lub półprzetworzona, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skóry 
zwierzęce, Skórzane pasy na ramię, Skórzane smycze, Strze-
miona, Szelki do prowadzenia dzieci, Szkielety do parasoli 
przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, Sznurkowe 
siatki na zakupy, Sznurówki skórzane, Sztuczna skóra, Teczki 
konferencyjne, Teczki na nuty, Tefilin [filakterie], Terlica [szkie-
let siodła], Torby, Torby alpinistyczne, Torby gimnastyczne, 
Torby na narzędzia, puste, Torby na zakupy, Torby na zakupy 
na kółkach, Torby plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], Torby 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 obrok, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, Zapięcia do siodeł, Za-
wory, wentyle ze skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórza-
ne], 20 Bambus, Biblioteczki [regaty na książki], Blaty stołowe, 
Blok rzeźniczy [stolik], Boje kanałowe [cumowanie] z materia-
łów niemetalowych, Bolce do fleków do obuwia, niemetalo-
we, 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], Etykiety 
z tworzyw sztucznych, Fiszbin, surowiec lub półprodukt, Fo-
tele fryzjerskie, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalowe, 
Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, 
Haki do zasłon, Imitacje szylkretu, Kanapo-Tapczany, Kanapy, 
Kanistry, 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 
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 
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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, 
Półki 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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Etui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
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rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem prepara-

tów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski do ja-
rzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do krawatów, 
Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory 
kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojemniki chło-
dzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia odpły-
wu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, Przesiewa-
cze, sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosme-
tyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelek-
tryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, Przy-
krywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy do kroje-
nia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nie-
elektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka na her-
batę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szkla-
ne, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pudru, 
Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samochodów, 
Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polerowania, 
Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, Ręka-
wice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Rogi 
do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze do perfum, 
Rozpylacze środków odstraszających komary podłączane 
do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopiona krzemion-
ka [produkt półprzetworzony] inna niż dla budownictwa, 
Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory do jajek, Separatory 
piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, Ser-
wetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Ser-
wisy do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne 
niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki do żywności wie-
lokrotnego 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, Sta-
tuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki 
do przenośnych wanienek dla niemowląt, Stojaki na pędzle 
do golenia, Stroiki na świece, Suszarki do bielizny, Syfony 
na wodę gazowaną, Szczecina świńska do produkcji szczo-
tek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Szczoteczki 
do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do rzęs, Szczo-
teczki do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Szczotki, 
Szczotki dla koni, Szczotki do butów, Szczotki do czyszczenia 
pojemników, Szczotki do dywanów, Szczotki do misek kloze-
towych, Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowy-
wania 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, nieelektryczne, 
Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], Terra-
ria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku kuchennego, 
Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy deko-
racji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, Trze-
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paczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki do obierania 
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, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania makaro-
nów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polero-
wania, do celów domowych, Urządzenia rozpylające do ae-
rozoli, 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, Weł-
niane odpady do czyszczenia, Wiaderka do kostek lodu, Wia-
dra na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra z wyciskarkami 
do mopów, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wkłady chło-
dzące do schładzania żywności i napojów, Włosie do pro-
dukcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczotek, Włók-
no szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, 
Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyciskacze 
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, Wyci-
skarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
(koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-

rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 
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[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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], 
Zjeżdżalnie [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 
(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 
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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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
biurowe], 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 
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 online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
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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 
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 o telekomuni-
kacji, 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, 
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Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewi-
zyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i do-
kumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 
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 
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-
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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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-

nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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-
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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 online, 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, 
Otwieranie zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych 
listów, Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Po-
moc przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, 
Poszukiwanie osób zaginionych, Prawne administrowanie li-
cencjami, Prowadzenie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526369 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URSUS

(531) 03.01.14, 03.01.24, 15.07.01, 27.05.01, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 
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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 [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
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ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 

Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
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drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-

mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
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graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 

[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
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skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 

do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
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ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 

sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
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do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-

tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
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czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
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szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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 tazin, 
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-
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-
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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, 
Sterówce, 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, 
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, 
Perty (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, 
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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 mache, 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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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-
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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 lub 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 ż 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, K ołatki 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 
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 
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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 t 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 z e 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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
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do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-

ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
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do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 

Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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-
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we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 

do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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 -), 
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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, Curacao 
[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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 
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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 online, 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 ha 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-
wa nie, 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 
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-
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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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-

najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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-
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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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-

zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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, 
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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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 

przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526370 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URSUS

(531) 03.01.14, 03.01.24, 15.07.01, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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, 
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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 
[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 konstruk-
cje z metalu, Aluminium [glin], Armatura metalowa do prze-
wodów do sprężonego powietrza, Balustrady metalowe, 
Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki 
ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, Ba-
seny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 

metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 naprężają-
ce], 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 urzą-
dzenia do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia 
do zamykania okien, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity metalowe, 
Nowe srebro, Numery domów nieświecące, metalowe, Obej-
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my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
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mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 

ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
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matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-

szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-

gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji. 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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[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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
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porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-

ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
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do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
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grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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 tazin, 
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, 
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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-
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, 
Sterówce, 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-
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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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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, 
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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 
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 ż 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-
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we, Kojce, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
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Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 

nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
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Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
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cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 

pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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, 
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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 
(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, Curacao 
[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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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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 
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 online, 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 ha 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-
wa nie, 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-
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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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-

wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
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stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 

elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 

związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526371 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URSUS

(531) 15.07.01, 26.01.01, 26.01.16, 25.07.01, 25.07.07, 27.05.01
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, Benzyna, Benzyna ciężka, Benzyna ciężka ze smoły 
węglowej, Benzyna lekka, Brykiety drzewne, Brykiety węglo-
we, Brykiety z torfu (paliwo), Cerezyna (oczyszczony ozoke-
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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 
[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 me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 
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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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 

Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, 
Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy 
-), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
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do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-

kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
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cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
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dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-

nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
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nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 

dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
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kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
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promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-

jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
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Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-

we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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 tazin, 
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-
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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-
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, 
Sterówce, 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 
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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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, Papier parafino-
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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 
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 
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
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nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 

lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-



100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-

pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
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nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 

sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układan-
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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 
(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, Curacao 
[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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 103

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 
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 online, 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-
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skie, Nitowanie, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instru-
mentów muzycznych, Odśnieżanie, Ostrzenie noży, Polero-
wanie pojazdów, Pranie bielizny, Pranie ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
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dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
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Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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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(540) URSUS

(531) 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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, Barierki 
ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, Base-
ny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe metalo-
we, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), Blacha 
[płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła pojaz-
dów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalurgia], 
Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do butów, 
Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, Brąz 
(nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcuchy 
dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy me-
talowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowane 
pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wy-
jątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe ryn-
ny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki meta-
lowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory kominowe 
metalowe, Doki pływające do cumowania statków metalo-
we, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-

rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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-
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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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
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nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 

[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 



110 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
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Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 

do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
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nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-

mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
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kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-

my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
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gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-

cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
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wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-

le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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 tazin, 
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, 
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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-
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, 
Sterówce, 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, 
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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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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 do 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-
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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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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, 
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [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, 
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niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-

fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
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na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 



122 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-

skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
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dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
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w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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-
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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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-

pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
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wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
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rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie 
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 tele-
komunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usłu-
gi kartograficzne, Usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyk, Usługi szyfrowania danych, Usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż 
w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobyw-
czego, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowa-
nie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, 45 Agencje 
adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania praw-
ne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezionych, 
Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przy-
padku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], 
Gaszenie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, 
Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla ce-
lów bezpieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
Ochrona osobista, Opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, 
Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność 
właściciela], Organizowanie ceremonii religijnych, Organi-
zowanie spotkań politycznych, Organizowanie zgroma-
dzeń religijnych, Otwierania zamków zabezpieczających, 
Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie ce-
remonii ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Poszuki-
wania genealogiczne, Poszukiwanie osób zaginionych, 
Prawne administrowanie licencjami, Powadzenie ceremonii 
pogrzebowych, Rejestrowanie nazw domen [usługi praw-
ne], Sprawy sporne (usługi pomocy w -), Stawianie tarota 
indywidualnym osobom, Śledzenie skradzionych przed-
miotów, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publi-
kacji oprogramowania, Usługi adwokackie, Usługi agencji 
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi alternatyw-
nego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi 
detektywistyczne, Usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, Usługi dozorcze [konsjerż], Usługi krema-
cyjne, Usługi monitorowania prawnego, Usługi pogrzebo-
we, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne 
związane z negocjacja kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
ratownictwa, Usługi serwisów społecznościowych online, 
Usługi stróży nocnych, Usługi w zakresie balsamowania, 
Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, Usługi wróżenia z kart, Usłu-
gi wyprowadzania psów, Ustalanie horoskopów, Wynajem 
nazw domen internetowych, Wypożyczanie alarmów prze-
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ciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie 
odzieży, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie strojów wie-
czorowych, Wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, Zarzą-
dzanie prawami autorskimi.

(210) 526374 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URSUS

(531) 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 

z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 129

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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-

liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
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we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, 
Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-

czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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-
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szyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-

szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
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Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-

ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
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we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-

niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
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mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-

ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
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Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-

ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
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do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-

ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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 tazin, 
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 
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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-
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, 
Sterówce, 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 
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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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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 do 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 
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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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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, 
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [lustra], Sznury do podwiązywania zasłon, Szpilki 
szewskie, niemetalowe, Szpule niemechaniczne niemetalo-
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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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 

zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
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niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-

nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
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płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
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na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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 online 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-
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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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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-
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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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
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wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
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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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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, 
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Usługi prawne związane z negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526375 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URS

(531) 15.07.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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-
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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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-

przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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), 
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Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, 
Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-

ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
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mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-

stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, 
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Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia naczyń sto-
łowych, Urządzenia do napowietrzania napojów, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-

dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
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do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
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nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 

ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki dla różdżkarzy, Rurki 
kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem do oddychania pod 
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wodą, Rury głosowe, Satelity do celów naukowych, Schody 
i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-

nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
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Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-

tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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, 
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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 tazin, 
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-
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-
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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, 
Sterówce, 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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-

gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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-
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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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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 
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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, 
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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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 

i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
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Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne 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, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-

dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 



164 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 165

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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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-
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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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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-
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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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
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gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
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orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
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rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526376 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P7P URSUS

(531) 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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 
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lub niemetalowe], Klamki do drzwi metalowe, Klamry [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-

talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], Stal surowa lub półprzetworzone, Statuetki z metali 
nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple [pod-
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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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 

urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
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do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-

nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
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ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 konnej, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, 
Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, 
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Kla-
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wiatury komputerowe, Klepsydry (czasomierze], Klucze kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-

rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
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cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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, 
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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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-

czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, 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-
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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 tazin, 
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-
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-
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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, 
Sterówce, 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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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, 
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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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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 
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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, 
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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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-

wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-



184 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 

do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
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rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
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Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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-
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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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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 
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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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, Or-
ganizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie to-
warów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pilotowanie 
dronów cywilnych, Pojazdy (Wypożyczanie -), Pośrednictwo 
frachtowe, Powietrzny (transport -), Przechowywanie łodzi, 
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Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-

go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
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ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
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we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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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(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIGUS
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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, 
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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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-
we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-

jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
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szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-

rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
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do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-

dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [maszyny], Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, 
Ssawki do odkurzaczy, Sterowniki do wind, Sterowniki hy-
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drauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, Stojany [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 [elektryczność], Szpule [części maszyn], 
Szpule do krosien tkackich, Szycie (Maszyny do -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-
ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-
rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
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Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania 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 konnej, Kaski 
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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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne, Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, 
nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty pro-
jekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, 
Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-

ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy 
i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematycz-
ne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne, 
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Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-

wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki 
prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektrycz-
ne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywa-
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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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-

ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, Stery-
lizatory do wody, Sterylizatory powietrza, Suszarki do prania, 
elektryczne, Suszarki do włosów, Szafy chłodnicze, Szybko-
wary, elektryczne, Światła do pojazdów, Światła rowerowe, 
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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 tazin, 
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-
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-
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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, 
Sterówce, 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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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-
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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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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-
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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, 
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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 lekar-
stwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło sre-
brzone [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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-
we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 

Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
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rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 

do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
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Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
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do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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 
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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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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-



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 209

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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, Or-
ganizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie to-



210 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

warów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pilotowanie 
dronów cywilnych, Pojazdy (Wypożyczanie -), Pośrednictwo 
frachtowe, Powietrzny (transport -), Przechowywanie łodzi, 
Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 
Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 

osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 
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rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
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strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Bada-
nia prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezio-
nych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypad-
ku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gasze-
nie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bez-
pieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania kompute-
rowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organi-
zowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań poli-
tycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwiera-
nia zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc 
przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Po-
szukiwanie 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 negocjacja kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, 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.

(210) 526379 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), An-
tracyt, 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 
[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 me-
talowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalur-
gia], Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do bu-
tów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, 
Brąz (nagrobki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcu-
chy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy 
metalowe, Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowa-
ne pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] 
z wyjątkiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Doki pływające do cumowania statków meta-
lowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, 
Drobne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut alumi-
niowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachet-
nych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych 
[z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe 
metalowe, Dystrybutor woreczków na psie odchody, moco-
wane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwo-
ny 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-
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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 [zaci-
ski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klat-
ki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy 
[metal], Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne 
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, 
metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy me-
talowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkie-
lety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, 
metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie 
(kapsle do -) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze 
metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] meta-
lowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalo-
we 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 (pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zapra-
wy (kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, 
metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalo-

we -), Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski 
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski napręża-
jące], Naprężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z me-
talu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [cho-
mątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-
talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne 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, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów 
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 skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub pół-
przetworzone, Opiłki metalowe, Osłony do rur metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pa-
chołki cumownicze metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystan-
sowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (gwoździe, 
hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budow-
nictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, 
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi 
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], 
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapka na dziką zwierzynę [sidła], Pusz-
ki do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinacz-
ki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne 
niż do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla 
pasażerów, Rudy metali, Rurociągi zasilające metalowe, Ruro-
we (przewody -) metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalo-
we, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe 
dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy kon-
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strukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegra-
ficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) meta-
lowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nie-
szlachetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolety ze -), Stal lana 
[staliwo], 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 [budow-
nictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nie-
szlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [bu-
downictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łą-
czenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice reje-
stracyjne 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 me-
talowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy 
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła 
metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporniki me-
talowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, 
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] me-
talowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory 
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe meta-
lowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) do beto-
nu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogo-
we nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawiga-
cyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Że-
lazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żelazo (rudy -), 
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan, 
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki 
do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurza-
czy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura 
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszcza-
nia acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwi-
ce wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryj-
ne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części ma-
szyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice 
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-
tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla 
stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządze-
nia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 

Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy pa-
rowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne za-
mknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, 
Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Fil-
try do oczyszczania chłodzonego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic płu-
gów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziar-
ki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertar-
skie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do na-
krętek], Hydrauliczne urządzenie do otwierania drzwi, Hy-
drauliczne urządzenie do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenie do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia po-
jazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable ste-
rownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, 
Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszyno-
wych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, 
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki 
[przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory dla sta-
lowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki jedno-
czerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], 
Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części 
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyła-
dowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, 
Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalni-
ce spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki 
[części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszni-
czych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulko-
we, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automa-
tycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory prze-
mysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm prze-
kładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnic-
twa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, 
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kole-
jowych, Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obie-
rania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszy-
ny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, 
Maszyny do fotoskładu, Maszyny do glazurowania, Maszyny 
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do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kę-
dzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do minerali-
zacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cien-
kiej warstwy farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do ob-
róbki kamienia, Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obrób-
ki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tyto-
niu, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cu-
kru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji pa-
pieru, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa me-
tali, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulo-
wania [nastawiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sier-
ści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, 
Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamyka-
nia butelek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, 
Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektro-
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiar-
skie, 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 maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], 
Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Mły-
ny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn 
do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów gięt-
kich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części 
maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia 
do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy 
drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Od-
kurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilają-
cej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, 
inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony 
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części ma-
szyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze 
paliwa do silników, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palni-
ki 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 po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części 
do maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napę-
dzie innym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybu-
chowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natry-
skowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłacza-
nia masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i zała-
dunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki 
oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki pa-
pieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Pod-
grzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Pod-
nośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, 
Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi nar-
ciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urzą-
dzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pom-
py basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do in-
stalacji grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone 
powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samona-
stawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo-
chodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane mo-
netą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typo-
graficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, 
Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Prze-
cinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], 
Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie 
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Prze-
siewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (insta-
lacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, 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 moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[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], Skrapla-
cze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Sma-
rownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spa-
warki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprę-
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żarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wa-
łów [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, Stoły 
do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], 
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 -), Śrubokręty 
elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części ma-
szyn], 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, Urządzenia 
do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania 
tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania 
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, Urządzenia mecha-
niczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, Urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, 
Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, 
Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały roz-
rządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, 
Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części 
maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Za-
miatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Za-
wory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], 
Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części 
maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, 
Zgrzebiarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotory-
zowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie 
masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzę-
dzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręcz-
ne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, 
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeź-
biarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczel-
niania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziur-
kacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspande-

ry [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 [na-
rzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręcz-
ne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [na-
rzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, 
Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręcz-
ne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze (narzędzia], Mło-
ty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzę-
dzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew (na-
rzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia 
do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formier-
skie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia 
ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o na-
pędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawają-
ce [narzędzia 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 ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, No-
życzki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze do paznok-
ci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzę-
dzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, 
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcz-
nych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Opraw-
ki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], 
Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] 
do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze 
do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane 
do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierście-
nie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzę-
dzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pil-
niki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], 
Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, 
Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcz-
nym, Przebijaki (narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia 
ręczne], Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia 
rur, Przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przy-



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 217

rządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego in-
wentarza, Przyrządy tnące (narzędzia ręczne], Punktaki (na-
rzędzia ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], 
Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze 
do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych [ręcz-
ne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Se-
katory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skro-
baki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
[narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Stru-
gi, 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 [narzędzia 
ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzę-
dzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do sieka-
nia mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory 
ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, 
Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia do przekłuwania uszu, Urzą-
dzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia 
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce 
do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręcz-
ne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcz-
nych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybija-
ki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, 
Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednar-
skie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelaz-
ka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia 
szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akce-
leratory cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, 
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składo-
we przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomie-
rze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząste-
czek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura 
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolo-
wania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji prze-
zroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne 
sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barome-
try, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania , Baterie do pa-
pierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochi-
py, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządze-
nia 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 
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 pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek dc oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobra-
nia do telefonów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzęta-
mi hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoły-
wania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Ho-
logramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompa-
sów 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, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek 
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elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne 
[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 kryp-
tograficzne 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, Komórki 
fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiaro-
we], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki 
klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [pod-
ręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, 
Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detek-
tory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwa-
somierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lam-
py błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektro-
nowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optycz-
ne , Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lase-
ry, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Licz-
niki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia I sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny I urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony , Mikrometry , Mi-
kroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia 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], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, me do użytku medycznego, Na-
kolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-

wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary przeciwsło-
neczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Oporni-
ki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne (OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki ochronne, Pla-
nimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, na-
grane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Plote-
ry, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowni-
ki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki 
na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe na-
czynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania), Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, 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 kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
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temperatury, 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], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do po-
jazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory 
świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] 
dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, 
Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, 
Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, [Rękawice do ochrony przed wypadkami, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzo-
ru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty eduka-
cyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli-
gencję, 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, Sferometry, Siarkometry, Siat-
ki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania 
danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne (elek-
tryczność), Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, 
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne (optyka], So-
czewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów na-
ukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], 
Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Ste-
reoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do lapto-
pów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, 
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], 
Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sy-
gnalizacja świetlna lub mechaniczna , Sygnały mgłowe, nie-
wybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych  , Symula-
tory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, 
Szafy rozdzielcze [elektryczność] , Szalki Petriego, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optycz-
ne, Sznurki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrome-
tryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elek-
tryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Tace laboratoryjne, Tachometry , Taksometry , Tarcze od-
blaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewo-
dowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Tele-
promptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Ter-
minale 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 scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
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 destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-
boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, ł Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia Jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące. Inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
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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 so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyj-
ne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarni-
ków, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparatu-
ra destylacyjna, Aparatura do fumigacji, nie do celów me-
dycznych, Aparatura 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 paro-
wych, Armatura do pieców, Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo-
dów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Baterie mieszające do rur wodocią-
gowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, inne niż części ma-
szyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, 
Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chromatografy 
do celów przemysłowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czaj-
niki elektryczne, Czołówki, Czyste komory [instalacje sanitar-
ne], Deski sedesowe, Dmuchawy kominowe, Dozowniki 
środków odkażających w toaletach, Dyfuzory nawadniające 
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Dymowe kanały, Dy-
wany podgrzewane elektrycznie, Dźwigary do ładowania 
pieców, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych cia-
stek ryżowych, do celów domowych, Elektryczne ogrzewa-
cze stóp, Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne podgrze-
wacze do butelek do karmienia, Elektryczne urządzenia 
do gotowania sous vide, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Filtry do klimatyzacji, Filtry do wody pitnej, Fontanny, Fon-
tanny czekoladowe, elektryczne, Frytownice elektryczne, 
Garnki termiczne, elektryczne, Generatory acetylenowe, Ge-
neratory mikrobąbelków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Grzałki nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewa-
nia, Hydranty, Hydroponiczne systemy uprawy, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do automatycznego podlewania, Instalacje 
do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje 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 su-
szenia, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do stat-
ków powietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne 
do łaźni tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy 
wulkanicznej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, [Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów 
do kawy, Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejo-
wych, Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Koloro-
we światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensa-
tory gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Ku-
chenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do ce-
lów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste 
klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lam-
piony na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bak-
teriobójcze 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, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia chło-
dzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycz-
nych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania mgły, Ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle klozetowe, 
Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze powie-
trza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież ogrze-
wana 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, Pal-
niki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki do lamp, Pal-
niki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laboratoryjne, Palniki 
na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Palni-
ki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny do twarzy, 
Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, prażenia], Pie-
ce [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, Piece do pie-
czenia, Piece do spopielania, Piece na gorące powietrze, Pie-
ce słoneczne, Piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, Pi-
suary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części instalacji 
gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użytku w rafi-
neriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek [szkande-
le], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, Pod-
grzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Poduszki 
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 urządzenia do samo-
chodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądro-
we, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory 
samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, 
Rożen, Rożna, Rurowe 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, Stery-
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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 tazin, 
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-
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 
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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, 
Sterówce, 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, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha (sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], , Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria), Obudowy 
zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z ga-
gatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perty (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 mache, 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-



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 223

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 do 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 do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
(bibuła], Papier higieniczny, Papier mache, 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 
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-
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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 ż 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, K ołatki 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 
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 t 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 z e 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-
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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, 
niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstyl-
nych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, 
Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalo-
we, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, nieme-
talowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe 
żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące 
przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, 
do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, nie-
metalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], 
Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalo-

we, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe 
do pojazdów, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, Zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), 
Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambu-
sowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe 
niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Za-
wiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, 
Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, 
Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojo-
we, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, 
Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, 
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, 
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki 
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki 
papieru toaletowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany cera-
miki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne 
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Eitui na grzebienie, Etykietki 
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szkla-
ne (pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy 
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], For-
my, foremki (przybory kuchenne), Frytownice nieelektrycz-
ne, Garnki, Garnki i do gotowania 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 szkla-
ne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebie-
nie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko 
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czysz-
czenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czysz-
czenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku 
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla 
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze 
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, 
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielo-
krotnego 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 użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], 
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Ku-
fle, 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 mie-
szania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Miesza-
dełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domo-
wych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania 
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, 
automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchen-
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nego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szkla-
ne do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla pta-
ków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelek-
tryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania - ], Ozdobne 
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], 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 zapobiega-
jące kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowe-
go, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, 
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki. uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herba-
ty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło 
na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, 
Polerujące materiały do na błyszcza ni a, z wyjątkiem prepa-
ratów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty tub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski 
do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do kra-
watów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, 
Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nie-
elektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy 
do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy użyciu wo-
sku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka 
szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pu-
dru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samocho-
dów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do polero-
wania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice kuchenne, 
Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, 
Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze 
do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopio-
na krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla bu-
downictwa, 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], Siatki do go-
towania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 

do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skar-
bonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, 
Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, 
Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, 
Szczotki do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych 
kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku 
do nart, Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne 
niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emalio-
wane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie 
walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do deko-
racji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki 
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrzą-
dy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, 
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], 
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszy-
nami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki 
do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekoro-
wania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządze-
nia do tazin, nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłacz-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwa-
rzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektrycz-
ne do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpy-
lające 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 napojów, Wło-
sie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczo-
tek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wyci-
skacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby 
garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki do mo-
pów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 
Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, 
Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Jedwab surowy, Je-
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dwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, Kapok, Kłaczki je-
dwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len surowy [płótno], Liny, 
Liny holownicze do samochodów, Liny niemetalowe, Łyko, 
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do wyściełania i wypychania, Materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Namioty, Niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, Odpady bawełniane 
do wyściełania i wypychania, Opakowania ze słomy do bute-
lek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 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 tamo-
we, 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, Szczecina świńska, Szklane włók-
no 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 zawieszenie w oknie 
otwieranym pionowo, Szpagat papierowy, Taśmy do pod-
wiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, Taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Torby do pakowania 
[koperty, woreczki) z materiałów tekstylnych, Torby na pra-
nie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże niemetalowe do prze-
noszenia ładunków, Uszczelnienia włóknowe do statków, 
Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Watolina do fil-
trowania, Wełna drzewna, Wełna tapicerska [wypełnianie], 
Wełna zgrzebna, Wiązadła do snopów, Wiązadła niemetalo-
we do celów rolniczych, Wióry drewniane, Włosie końskie, 
Włosie wielbłądzie, Włosie zwierzęce, Włókna bawełny [lin-
ters], Włókna konopne, Włókna ostnicy, Włókna ramii, Włók-
na szklane do celów włókienniczych, Włókna tekstylne, 
Włókna węglowe do celów włókienniczych, Włókna z two-
rzyw sztucznych do celów włókienniczych, Włókno kokoso-
we, Wnyki [sieci], Wodorosty morskie do wypychania, Wo-
reczki do prania wyrobów pończoszniczych, Worki biwako-
we stanowiące osłony, Worki do transportu i przechowywa-
nia materiałów w dużych ilościach, Worki na zwłoki, Worki 
płócienne specjalnie dostosowane do przechowywania 
pieluch, Worki pocztowe, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Złączki niemetalowe, Żagle, 
Żagle do nart, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłania-
jąca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, 
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], 
Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], 
Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury (odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 

[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i 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 rowerzy-
stów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescen-
cyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, 
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, 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 (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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 painiballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe [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 karmie-
nia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, 
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do pad-
dleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Desko-
rolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawko-
we dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sporto-
we, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany ma-
skujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety 
na torby golfowe, Figurki do zabawy, Folie ochronne przy-
stosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra 
w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszo-
we, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę-
czami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pom-
pek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez 
sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabaw-
ki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, 
Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegu-
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nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bi-
lardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, 
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżonk, Marionetki, 
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Masz-
ty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Maszyny do rzucania pitek, Maszyny i urządze-
nia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczo-
ne jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki (artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [ja-
pońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe 
czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, 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, Plastelina 
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, Pokrycie ślizgów nart, 
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy do napra-
wy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballo-
we, 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 trój-
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki 
strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zaba-
wy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki 
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt 
do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilar-
dowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Su-
spensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne ga-
dżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg 
sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 
Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane 
do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 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 
(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, Curacao 
[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-
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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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
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 online, 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 
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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 ha 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-
wa nie, 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 
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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów [, Wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie 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 aplik 
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agę online, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granice, 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, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo pod-
wodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
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 ratownic-
twa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi 
transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usłu-
gi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w ban-
komatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem 
samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wy-
najem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów 
nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodzia-
rek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towaro-
wych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 40 Apreturowanie pa-
pieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, Barwienie obu-
wia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowanie, Cynowa-
nie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmu-
chanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, 
Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie lito-
graficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotograwiura, Frezowa-
nie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, Heblowanie 
materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, Impregno-
wanie wodoodporne tkanin, Informacje o obróbce materia-
łów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów i żywności, 
Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Luto-
wanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Na-
błyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, 
Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm 
filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Od-
dzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Opra-
wianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie 
tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polero-
wanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Po-
wlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób 
trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, 

Przyciemnianie okien samochodowych, Recykling odpadów 
i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, Składanie materia-
łów na zamówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie 
osnów [krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i od-
padów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optyczne-
go, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka 
drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi tech-
nika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, 
Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiar-
stwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żyw-
ności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, 
Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicz-
nych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie genera-
torów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dzie-
wiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożycza-
nie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksy-
dermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytła-
czanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Zabez-
pieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe tka-
nin, 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 
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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 online nie do pobra-
nia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry 
hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bi-
blioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej 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 [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w za-
kresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
zacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kine-
matograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadio-
nów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
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 celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro-
ponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy sys-
temów komputerowych, Analizy wody, Audyt energetyczny, 
Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Badania che-
miczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania naukowe i technologiczne związane z mapowa-
niem patentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzi-
nie 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-
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 online, 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 informatyk, Usługi szyfrowa-
nia danych, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
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gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników do reje-
strowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysło-
we, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania 
prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy znalezionych, 
Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne zwią-
zane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przypadku stra-
ty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fi-
zycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Gaszenie po-
żarów, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontrola bez-
pieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeń-
stwa, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, 
Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłama-
niowych, Monitorowanie praw własności intelektualnej do ce-
lów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, Opieka nad do-
mem pod nieobecność właścicieli, Opieka nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców, Opieka nad zwierzętami domowymi 
[pod nieobecność właściciela], Organizowanie ceremonii reli-
gijnych, Organizowanie spotkań politycznych, Organizowanie 
zgromadzeń religijnych, Otwierania zamków zabezpieczają-
cych, Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie 
ceremonii ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Poszuki-
wania genealogiczne, Poszukiwanie osób zaginionych, Praw-
ne administrowanie licencjami, Powadzenie ceremonii po-
grzebowych, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
Sprawy sporne (usługi pomocy w -), Stawianie tarota indywi-
dualnym osobom, Śledzenie skradzionych przedmiotów, 
Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji opro-
gramowania, Usługi adwokackie, Usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi alternatywnego rozwiązywa-
nia sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi detektywistyczne, Usłu-
gi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi 
dozorcze [konsjerż], Usługi kremacyjne, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi pogrzebowe, Usługi prawne w dziedzinie 
imigracji, Usługi prawne związane z negocjacja kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społecz-
nościowych online, 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, Wypożycza-
nie odzieży, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie strojów wie-
czorowych, Wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, Zarzą-
dzanie prawami autorskimi.

(210) 526385 (220) 2021 03 19
(731) MARVIPOL GDAŃSK CHMIELNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHMIELNA Nº 78

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, 
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry kompute-
rowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły 
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, arty-
kuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informa-
cyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki 
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, 
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blan-
kiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzenia-
mi, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż 
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, 
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do ryso-
wania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmien-
ne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły 
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, 
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, 
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, 
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmien-
ne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, 
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze 
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bi-
lety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, 
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, po-
jazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, 
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promo-
cja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo 
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
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spodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownic-
twa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, 
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja 
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonaw-
czymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi 
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, 
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Bu-
dowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane 
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowa-
nie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, In-
formacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzy-
manie trawników, Informacja o powyższych usługach.

(210) 526413 (220) 2021 03 21
(731) HAMDI ARLENA ANIMATRIA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) animatria

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 35 Usługi związane z organizacją eventów oraz 
animacji odbywających się w celach reklamowych, han-
dlowych i promocyjnych, 41 Usługi związane z organizacją 
eventów oraz animacji organizowanych w celach innych niż 
reklamowe i handlowe.

(210) 526439 (220) 2021 03 19
(731) KAMIŃSKA KLAUDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Psitwór

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Zabawki dla zwierząt domowych, Bawełnia-
ne zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki dla psów, Za-
bawki z tworzyw sztucznych dla psów, Zabawki winylowe 
dla psów, 35 Sprzedaż akcesoriów dla zwierząt.

(210) 526504 (220) 2021 03 22
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lenly

(531) 05.05.18, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety trans-
portowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, 
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, pościel (prócz bielizny 
pościelowej), kosze do noszenia dzieci.
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(210) 526507 (220) 2021 03 22
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) (znak słowny)
(540) LENLY
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety trans-
portowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, 
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, pościel (prócz bielizny 
pościelowej), kosze do noszenia dzieci.

(210) 526521 (220) 2021 03 22
(731) ALPAN MACIEJ PANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPAN

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i handel produktów spożywczych, 
39 Transport i magazynowanie produktów spożywczych, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 526538 (220) 2021 03 22
(731) HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KANASTE
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy die-
ty, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 526539 (220) 2021 03 22
(731) INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW 

UPRZEMYSŁOWIONYCH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IETU

(531) 07.01.14, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa kon-
ferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów, kongresów, pra-
cowni specjalistycznych, instruktaży, konkursów i quizów, 
organizowanie wystaw z dziedziny ochrony środowiska, 
Usługi edukacji i szkoleń związanych z ochroną natury i śro-
dowiska, usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
dotyczące zagadnień środowiskowych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, Wydawanie ksią-
żek, czasopism, broszur, tekstów edukacyjnych, ulotek, pla-
katów także w formie elektronicznej, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikowanie prac naukowych, pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Usługi kon-
sultingowe w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, Udostępnianie kursów instruktażowych wspoma-
ganych komputerowo (e-learning), Usługi biblioteczne, także 

z zakresu bibliotek online, Wynajmowanie sprzętu konferen-
cyjnego audio i wideo, Usługi informacji o organizowanych 
kursach, szkoleniach, konferencjach, zjazdach, seminariach, 
publikacjach, konsultacjach, 42 Badania naukowe i przemy-
słowe, prace badawczo - rozwojowe i usługowe w zakresie: 
mikrobiologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska 
naturalnego, hodowli roślin, odpadów, medycyny społecz-
nej, monitoringu środowiska, kontroli zanieczyszczeń, ochro-
ny klimatu, adaptacji do zmian klimatu, Opracowywanie ra-
portów, diagnoz, prognoz i ekspertyz dotyczących ochrony 
środowiska w zakresie: ochrony powietrza atmosferycznego 
przed zanieczyszczeniem, ochrony klimatu, ochrony przed 
hałasem i wibracjami, Ochrony krajobrazu oraz żywych za-
sobów przyrody, ochrony i odnowy biologicznie czynnej 
powierzchni ziemi, ochrony i odnowy zasobów wodnych, 
gospodarowania zasobami i odpadami w środowisku, od-
nawialnych źródeł energii, Badania doradztwo i usługi labo-
ratoryjne w zakresie mikrobiologii, biotechnologii, ekologii, 
ochrony środowiska naturalnego, hodowli roślin, odpadów, 
medycyny społecznej, monitoringu środowiska, kontroli za-
nieczyszczeń, poboru próbek do badań, Usługi doradztwa 
w dziedzinie technologii i badań w zakresie ochrony śro-
dowiska, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie informatyki środowiskowej, Opraco-
wanie i wdrażanie kartograficznych metod odwzorowania 
stanu i przemian jakości środowiska.

(210) 526566 (220) 2021 03 23
(731) LITWINOWA JELENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OHANA
(510), (511) 43 Kawiarnie, hotele, motele, pensjonaty, bary, 
bary szybkiej obsługi, restauracje, restauracje samoobsługo-
we, zajazdy, stołówki, punkty gastronomiczne, domy tury-
styczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dosta-
wa potraw na zamówienie, catering.

(210) 526574 (220) 2021 03 24
(731) AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla stu-
dentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma nauko-
wo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, 
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, 
Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, 
Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytów-
ki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, 
Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-
-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi 
organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, 
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 
paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
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naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzy-
staniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instruk-
cji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności in-
formacyjnej o edukacji.

(210) 526575 (220) 2021 03 24
(731) AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla stu-
dentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma nauko-
wo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, 
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, 
Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, 
Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytów-
ki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, 
Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-
-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi 
organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, 
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 
paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzy-
staniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instruk-
cji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności in-
formacyjnej o edukacji.

(210) 526577 (220) 2021 03 24
(731) AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla stu-
dentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma nauko-
wo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, 
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, 
Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, 
Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytów-
ki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, 
Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-
-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi 
organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, 
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 
paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzy-
staniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instruk-
cji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności in-
formacyjnej o edukacji.

(210) 526578 (220) 2021 03 24
(731) AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla stu-
dentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma nauko-
wo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, 
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, 
Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, 
Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytów-
ki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, 
Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-
-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi 
organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, 
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 
41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 
paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzy-
staniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instruk-
cji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności in-
formacyjnej o edukacji.
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(210) 526618 (220) 2021 03 24
(731) STOWARZYSZENIE KANCELARIA REKORDÓW 

I CERTYFIKACJI, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE KANCELARIA REKORDÓW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05, 01.01.02, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Reklama, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Kampanie reklamowe i marketingowe, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja i pro-
dukcja materiałów reklamowych, Dystrybucja reklam i ogło-
szeń handlowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych, 
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, Doradztwo w zakresie public relations, Udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Analizy ryn-
ku, Usługi public relations, Badania opinii publicznej, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Analiza trendów 
marketingowych, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Badania konsumenckie, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie 
targów i wystaw, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Orga-
nizowanie aukcji internetowych, Przetwarzanie, systematy-
zacja danych w zakresie bicia rekordów i zarządzanie nimi, 
Obróbka tekstów, Pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Zbieranie biznesowych danych statystycznych, Zbieranie 
danych statystycznych imprez o charakterze sportowym, 
branżowym, społecznym oraz biznesowym i ustanawiania 
rekordów, 41 Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów 
i programów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Fotoreportaże, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, edukacji i rekreacji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Usługi rozrywkowe, Imprezy 
kulturalne, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
kongresów, warsztatów, szkoleń, Kursy szkoleniowe, Kursy 
szkoleniowe z zakresu reklamy i marketingu, Organizowanie 
konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, pokazów, 
Obozy rekreacyjne, Organizowanie wyjazdów integracyj-
nych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Planowanie przyjęć, Organizowanie festiwali, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów i książek, innych niż teksty reklamowe, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń ustanawiania rekordów.

(210) 526698 (220) 2021 03 25
(731) SKIN-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN-MEDIC

(531) 19.13.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, wysyłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycz-
nych i medycznych, aparatury i instrumentów medycznych 
i kosmetycznych, materiałów stosowanych w chirurgii takich 
jak: analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycz-
nych, do użytku medycznego, aparatura do mikrodermabra-
zji, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty do masażu 
wibracyjnego, analizatory składu ciała, biodegradowalne 
implanty do zespalania kości, chirurgiczne klamry, elektro-
dy do użytku medycznego, filtry promieni ultrafioletowych 
do celów medycznych, fotele do celów medycznych, gorse-
ty brzuszne, gorsety do celów medycznych, hełmy do tera-
pii laserowej do leczenia łysienia, igły do celów medycznych, 
do zszywania, implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, kleszcze, kompresory chirurgiczne, koncen-
tratory tlenu do zastosowań medycznych, lecznicze lampy 
do celów medycznych, lampy kwarcowe do celów me-
dycznych, lasery do celów medycznych, lusterka stosowane 
w chirurgii, łyżeczki do czyszczenia uszu, maski sanitarne 
do celów medycznych, maski terapeutyczne na twarz, ma-
teriały do zszywania, narzędzia do nacinania do celów chi-
rurgicznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, odzież 
specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chirur-
giczne, opaski podtrzymujące, bandaże, pasy brzuszne, pasy 
do celów medycznych, piły do celów chirurgicznych, plastry 
chłodzące do celów medycznych, podkłady zapobiegające 
odleżynom, pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, pompy do celów medycznych, pończochy elastycz-
ne do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, 
protezy kończyn, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, 
przyrządy do masażu estetycznego, rękawice do celów me-
dycznych, do masażu, rurki drenujące do celów medycznych, 
soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirur-
gicznych, sondy chirurgiczne, stoły operacyjne, strzykawki 
do celów medycznych, sztuczna skóra do celów chirurgicz-
nych, sztuczne piersi, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, 
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia 
do podawania lekarstw wszczepiane pod skórę, urządzenia 
do testów dna i rna do celów medycznych, urządzenia i in-
strumenty medyczne, sztuczne włosy, wypełniacze prze-
strzeni kostnej wykonane z materiałów sztucznych,  aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, balsa-
my do celów kosmetycznych, balsamy do użytku medyczne-
go, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, tasiemki do podklejania powiek, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, far-
by do brody, farby do ciała (kosmetyczne), henna [barwnik 
kosmetyczny], kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, 
kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, 
mydła, mydła lecznicze, mleczka kosmetyczne do twarzy 
i ciała, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, 
pomadki do ust, preparaty do demakijażu, depilacji, golenia, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty do kąpieli, prepa-
raty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji wło-
sów, preparaty lecznicze do włosów, preparaty kolagenowe 
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do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty 
toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, 
puder do twarzy, rzęsy sztuczne, szampony, szampony 
lecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej, środki 
do czyszczenia zębów, świece do masażu do celów kosme-
tycznych, talk kosmetyczny, olejki eteryczne, tusze do rzęs, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna, woda micelarna, woda perfu-
mowana, wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [od-
barwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, żele do masażu, żelowe płatki pod 
oczy do celów kosmetycznych, lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, napary lecznicze, olejki lecznicze, środki lecznicze 
przeciw poceniu się, woda morska do kąpieli leczniczych, 
maski ochronne, 41 Usługi w zakresie produkcji filmów i pro-
gramów telewizyjnych z zakresu medycyny i kosmetologii, 
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Kursy specjali-
zacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny estetycz-
nej, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Naucza-
nie w zakresie pielęgnacji urody, Organizowanie seminariów, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie 
chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, Organizowanie 
wykładów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, Planowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, Pokazy [do celów szkoleniowych], Prowadzenie kur-
sów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie semi-
nariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycy-
ny, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne 
z zakresu medycyny, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, 42 Usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych w dziedzinie medycyny, nowych technologii 
medycznych i biotechnologii, usługi w zakresie badań bio-
logicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie 
eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
nad nowymi produktami farmaceutycznymi, 44 Usługi me-
dyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Kon-
sultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Ambulatoryjna opieka medyczna, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Przeprowadza-
nie badań medycznych, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Świadczenie usług medycznych, 
Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi farm zdrowia 
[medyczne], Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi klinik chirurgii kosmetycz-
nej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpi-
tali, Usługi spa medycznych, Wykonywanie badań medycz-
nych, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie analiz 
medycznych, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń me-
dycznych, Usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności.

(210) 526716 (220) 2021 03 26
(731) ZEBRA P.W.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Złotkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONUMENTAL

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

(210) 526722 (220) 2021 03 24
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcji: Megatrendy
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 526726 (220) 2021 03 25
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) VITESSENCE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farma-
ceutyczne do zastosowania doustnego, Suplementy diety, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Leki, Wyroby 
medyczne w postaci substancji lub połączenia substancji 
zawierające witaminy lub minerały.

(210) 526743 (220) 2021 03 26
 (310) 018315328 (320) 2020 09 30 (330) EP
(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

MAY, Fryazino Moskovskoy obl, RU
(540) (znak słowny)
(540) MAY TEA
(510), (511) 30 Herbata.

(210) 526763 (220) 2021 03 26
(731) JANCZAK PIOTR, Poddębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24 GODZINY NA DOBĘ Najwspanialsze posiadanie 

które mamy, jest 24 godziny które są przed nami

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.06, 03.02.13
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny towarami: dyski 
do napędów optycznych, filmy na płytach CD, filmy na pły-
tach DVD, magnesy dekoracyjne na lodówkę, medale na roż-
ne okoliczności, medale pamiątkowe, breloczki do kluczy, 
książki, naklejki, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, 
pudełka plastikowe na medale, kubki, filiżanki, koszulki, t-shir-
ty, czapki, nakrycia głów.

(210) 526772 (220) 2021 03 27
(731) DOBRE PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Skup.io

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Inwe-
stowanie w nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Powiernictwo nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Wybór i nabywanie nierucho-
mości [w imieniu osób trzecich], Zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami.

(210) 526777 (220) 2021 03 27
(731) BARAŃSKI JANUSZ F.P.H.U. RAFAEL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&K www.koszule.net.pl PRODUKT POLSKI  

RALF & PATRICK

(531) 27.05.01, 24.09.06, 25.01.19
(510), (511) 25 Bielizna osobista, buty, buty sznurowa-
ne, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kieszenie 
do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, ko-
szule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, mankiety, 
nakrycia głowy, paski, piżamy, płaszcze, palta, spodnie, swe-
try, szaliki, szelki, T-shirty.

(210) 526832 (220) 2021 03 29
(731) WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ VAN-TEAM, Brzeg
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03
(510), (511) 6 Podstawki pod urny pogrzebowe, metalowe, 
Relingi metalowe do wnętrz samochodów, Regały metalo-
we do zastosowania we wnętrzach samochodów, 12 Zabu-
dowy do wnętrz samochodów, w tym do samochodów oso-
bowych oraz vanów, w tym do samochodów typu karawany, 
Elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, w tym 
do samochodów osobowych oraz vanów, w tym do samo-
chodów typu karawany, Zabudowy do samochodów pick-
-upów, Zabudowy izotermiczne do wnętrz samochodów, 
w tym do samochodów osobowych oraz vanów, Zabudowy 
bagażowe do wnętrz samochodów w tym do samochodów 
osobowych oraz vanów, Zabudowy do wnętrz kamperów, 
Części wykończenia wnętrz samochodów, 20 Podstawki 
pod urny pogrzebowe, niemetalowe, Podstawki pod urny 
pogrzebowe, z laminatu, Meble do użytku w zabudowach 
wnętrz samochodów, w tym samochodów osobowych, 
vanów i kamperów, 37 Usługi montażu i serwisowania za-
budów do wnętrz samochodów, w tym do samochodów 
osobowych oraz vanów, w tym do samochodów typu kara-
wany, Usługi montażu i serwisowania zabudów izotermicz-
nych i bagażowych do wnętrz samochodów, w tym do sa-
mochodów osobowych oraz vanów, Usługi montażu i ser-
wisowania zabudów do wnętrz kamperów, Usługi montażu 
i serwisowania elementów wykończeniowych do wnętrz 
samochodów, 42 Usługi projektowania zabudów do wnętrz 
samochodów, w tym do samochodów osobowych oraz 
vanów, w tym do samochodów typu karawany, Usługi pro-
jektowania zabudów do wnętrz kamperów, Usługi projek-
towania zabudów do wnętrz samochodów dostawczych, 
Usługi doradztwa w zakresie zabudowywania wnętrz samo-
chodów, w tym do samochodów osobowych oraz vanów, 
w tym do samochodów typu karawany i do samochodów 
dostawczych.

(210) 526847 (220) 2021 03 30
(731) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprężone-
go powietrza, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, 
metalowe, Kabiny kąpielowe metalowe, Metalowe zawory 
do przewodów wodociągowych, Metalowe złączki rurowe, 
Rury metalowe, 11 Armatury grzewcze, Armatury łazienko-
we, Bidety, Bojlery grzewcze, Kabiny natryskowe, Krany, In-
stalacje sanitarne, Armatura przepływowa, Części instalacji 
sanitarnych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Umy-
walki łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wodotryski ozdobne, 
Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory termosta-
tyczne, Akcesoria łazienkowe, Zlewozmywaki, Armatura ła-
zienkowa do kontroli wody, Baterie: kranowe, prysznicowe, 
do wanien i umywalek, Natryski, prysznice, Zraszacze do na-
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wadniania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Brodziki, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośred-
nictwem Internetu następujących towarów: armatura sani-
tarna, armatura instalacyjna, armatura grzewcza, wyposaże-
nie sanitarne, metalowa armatura do przewodów, przewody 
metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny ką-
pielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, 
armatura łazienkowa, bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, 
kabiny natryskowe, krany, armatura przepływowa, części 
instalacji sanitarnych, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: wodotryski ozdob-
ne, zawory na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki 
łazienkowe, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria 
łazienkowe, zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli 
wody, pompy cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe, 
do wanien i umywalek, natryski, prysznice, metalowe złącz-
ki rurowe, zraszacze do nawadniania, zraszacze, zraszacze 
do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodo-
wych, rury metalowe i niemetalowe.

(210) 526848 (220) 2021 03 30
(731) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FDESIGN

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprę-
żonego powietrza, Przewody i rury do centralnego ogrze-
wania, metalowe, Kabiny kąpielowe metalowe, Metalowe 
zawory do przewodów wodociągowych, Metalowe złączki 
rurowe, Rury metalowe, Wszystkie wymienione towary wy-
łącznie w odniesieniu do armatury sanitarnej i instalacyjnej, 
11 Armatury grzewcze, Armatury łazienkowe, Bidety, Bojlery 
grzewcze, Grzejniki aluminiowe, Kabiny natryskowe, Krany, 
Instalacje sanitarne, Armatura przepływowa, Części instalacji 
sanitarnych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Umy-
walki łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wodotryski ozdobne, 
Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory termostatycz-
ne, Brodziki łazienkowe, Zbiorniki do spłuczek ustępowych, 
Akcesoria łazienkowe, Zlewozmywaki, Armatura łazienkowa 
do kontroli wody, Pompy cyrkulacyjne, Baterie: kranowe, 
prysznicowe, do wanien i umywalek, Natryski, prysznice, 
Zraszacze do nawadniania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następują-
cych towarów: armatura sanitarna, armatura instalacyjna, 
armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, metalowa arma-
tura do przewodów, przewody metalowe do centralnego 
ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe zawory 
do przewodów wodociągowych, armatura łazienkowa, bi-
dety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, 
armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, 
umywalki, wanny łazienkowe, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następu-
jących towarów: wodotryski ozdobne, zawory na przewo-
dach, zawory termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki 
do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, zlewozmy-
waki, armatura łazienkowa do kontroli wody, pompy cyr-
kulacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także 
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: bate-
rie: kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek, natryski, 
prysznice, metalowe złączki rurowe, zraszacze do nawad-
niania, zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze 

zraszające do węży ogrodowych, rury metalowe i niemeta-
lowe, Wszystkie wymienione usługi wyłącznie w odniesieniu 
do armatury sanitarnej i instalacyjnej.

(210) 526877 (220) 2021 03 30
(731) KMIECIK ANDRZEJ, KUZAK TADEUSZ, GĄSIOROWSKI 

TOMASZ COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE 
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputery, Programy komputerowe, Systemy 
komputerowe, Instalacje kablowe dla komputerów i syste-
mów komputerowych, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Komputery kieszon-
kowe, Skanery, 38 Usługi w zakresie przekazywania informa-
cji poprzez sieci komputerowe, Usługi poczty elektronicznej, 
Zapewnianie dostępu do Internetu, 42 Usługi projektowa-
nia serwisu www, Udostępnianie serwera, Programowanie 
komputerowe, Projektowanie komunikacji systemów kom-
puterowych, Doradztwo w zakresie wprowadzania automa-
tyzacji prac biurowych, Chmura obliczeniowa, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Wdrożenie systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, 
Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Monitoring systemów komputerowych, 
Opracowywanie platform komputerowych, Platforma jako 
usługa, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.

(210) 526883 (220) 2021 03 30
(731) KMIECIK ANDRZEJ, KUZAK TADEUSZ, GĄSIOROWSKI 

TOMASZ COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE 
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery, Programy komputerowe, Systemy 
komputerowe, Instalacje kablowe dla komputerów i syste-
mów komputerowych, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Komputery kieszon-
kowe, Skanery, 38 Usługi w zakresie przekazywania informa-
cji poprzez sieci komputerowe, Usługi poczty elektronicznej, 
Zapewnianie dostępu do Internetu, 42 Usługi projektowa-
nia serwisu www, Udostępnianie serwera, Programowanie 
komputerowe, Projektowanie komunikacji systemów kom-
puterowych, Doradztwo w zakresie wprowadzania automa-
tyzacji prac biurowych, Chmura obliczeniowa, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Wdrożenie systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, 
Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Monitoring systemów komputerowych, 
Opracowywanie platform komputerowych, Platforma jako 
usługa, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.

(210) 526890 (220) 2021 03 30
(731) ARP E-VEHICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 Autokary, Autobusy, Autokary i autobusy 
z napędem elektrycznym, Autobusy z napędem hybrydo-
wym, Nadwozia pojazdów, Silniki elektryczne do pojazdów 
lądowych.

(210) 526916 (220) 2021 03 31
(731) KARCZEWSKI ŁUKASZ, Kruszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODNOSNIKI.PL

(531) 26.01.03, 26.01.08, 26.01.16, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż urządzeń do podnoszenia, 37 Wy-
najem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownic-
twie, Wynajem sprzętu podnośnikowego, Serwis i naprawa 
mechanicznych platform dostępowych, Serwis i naprawa 
platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń 
do podnoszenia.

(210) 526923 (220) 2021 03 31
(731) PAWLAK SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deep

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 526936 (220) 2021 03 31
(731) BARAŃSKA EDYTA DESIGN, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) GLASSTRICCO
(510), (511) 11 Lampy, szkła do lamp, szkło oświetleniowe, 
elementy oświetleniowe, szklane osłony na lampy, klosze 
do lamp wykonane ze szkła, 19 Szkło budowlane, w tym 
płytki ścienne, podłogowe, działowe, szklane ściany, płyt-
ki szklane, panele szklane, szklane materiały budowlane, 
materiały budowlane składające się ze szkła, bloki szklane 
do budownictwa, płytki szklane do użytku w budownictwie, 
płyty ze szkła, panele okładzinowe ze szkła, 20 Szkło meblo-
we, blaty [części mebli], blaty stołowe, blaty kuchenne, bla-
ty na szafki, blaty wierzchnie do szafek, blaty szklane, stoły, 
stoliki, stoliki kawowe, stoliki szklane, elementy meblowe, 
ścianki działowe, meble ze szkła, meble wykonane głównie 
ze szkła, drzwi ze szkła do mebli.

(210) 526959 (220) 2021 04 01
(731) ENVIRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEO MAT

(531) 26.01.05, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Opro-
gramowanie miernicze, Oprogramowanie do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, Oprogramowanie wspomagają-
ce projektowanie, Oprogramowanie do opracowywania 
wyników pomiarów geologicznych, Oprogramowanie 
do opracowywania dokumentacji badań geotechnicznych, 
Oprogramowanie do opracowywania dokumentacji ba-
dań hydrogeologicznych, Oprogramowanie do opracowy-
wania dokumentacji badań złożowych, Oprogramowanie 
do opracowywania dokumentacji badań geologicznych, 
42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie 
pomiarów geofizycznych, Pomiary lub badania geologicz-
ne, Pomiary gruntów i dróg, Usługi w zakresie miernictwa 
i eksploracji, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 526975 (220) 2021 04 01
(731) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) UME
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, Da-
nia na bazie ryb, Żywność przygotowywana z ryb, Żywność 
przygotowywana z mięsa, Zupy i wywary, Sałatki, Dania go-
towe i wytrawne przekąski na bazie mięsa i warzyw, 30 Sushi, 
Ryż, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe i wytrawne przekąski 
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Syropy smakowe, 32 Piwo i produkty piwo-
warskie, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki 
owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary bezalkoholo-
we, Syropy do napojów, Napoje wzbogacone witaminami 
lub mikroelementami, Napoje izotoniczne, Aperitify bez-
alkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane, Preparaty 
do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalko-
holowych gazowanych i niegazowanych wód mineralnych, 
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysoko-
procentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje 
alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie ryżu, 
Napoje spirytusowe, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, 
Nalewki, Aperitify, Cydry, Koktajle, Whisky, Sake, Miód pitny, 
Wyciągi z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esen-
cje alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, reklama osób trzecich, 
pośrednictwo handlowe, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, 
usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, sprze-
daż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, piwa i alko-
holi wysokoprocentowych,  napoi bezalkoholowych, wód 
mineralnych, dystrybucja materiałów reklamowych w po-
staci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
zaopatrzenie osób trzecich, zarządzanie lokalami gastrono-
micznymi, zarządzanie lokalami sushi, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Puby, Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej 
obsługi, Koktajlbary, Kafeterie, Kawiarnie, Restauracje, Restau-
racje samoobsługowe, Pizzerie, Sushi bary, Przygotowanie 
i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, Organizo-
wanie przyjęć gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Catering, 
Doradztwo kulinarne, Usługi degustacji win i napojów alko-
holowych.

(210) 526977 (220) 2021 04 01
(731) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) UME SUSHI
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, Da-
nia na bazie ryb, Żywność przygotowywana z ryb, Żywność 
przygotowywana z mięsa, Zupy i wywary, Sałatki, Dania go-
towe i wytrawne przekąski na bazie mięsa i warzyw, 30 Sushi, 
Ryż, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe i wytrawne przekąski 
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Syropy smakowe, 32 Piwo i produkty piwo-
warskie, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki 
owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary bezalkoholo-
we, Syropy do napojów, Napoje wzbogacone witaminami 
lub mikroelementami, Napoje izotoniczne, Aperitify bez-
alkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane, Preparaty 
do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalko-
holowych gazowanych i niegazowanych wód mineralnych, 
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysoko-
procentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje 
alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie ryżu, 
Napoje spirytusowe, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, 

Nalewki, Aperitify, Cydry, Koktajle, Whisky, Sake, Miód pitny, 
Wyciągi z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esen-
cje alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, Reklama osób trze-
cich, Pośrednictwo handlowe, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej 
i zarządzania, Usługi sklepów detalicznych w branży spożyw-
czej, Usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, piwa 
i alkoholi wysokoprocentowych, napoi bezalkoholowych, 
wód mineralnych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, Zaopatrzenie osób trzecich, Zarządzanie lokalami 
gastronomicznymi, Zarządzanie lokalami sushi, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Puby, Bary, Usługi barowe, 
Bary szybkiej obsługi, Koktajlbary, Kafeterie, Kawiarnie, Re-
stauracje, Restauracje samoobsługowe, Pizzerie, Sushi bary, 
Przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamó-
wienie, Organizowanie przyjęć gastronomicznych, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Catering, Doradztwo kulinarne, Usługi degustacji 
win i napojów alkoholowych.

(210) 526998 (220) 2021 04 01
(731) Miss Grand International Co., Ltd., Bangkok, TH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGI MISS GRAND INTERNATIONAL

(531) 02.03.07, 09.01.07, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie konkursów 
piękności, Organizacja konkursów piękności, Organizowanie 
konkursów piękności, Prowadzenie konkursów piękności, 
Przeprowadzanie konkursów piękności, Rozrywka w postaci 
konkursów piękności.

(210) 527007 (220) 2021 04 02
(731) SOBIK PIOTR STAR MANAGER, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S
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(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe 
gry losowe, Gry wideo - gry komputerowe w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, Animo-
wane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficz-
nych, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski magnetyczne, 
Magnetyczne nośniki danych, Dyski optyczne, Hologramy, 
Kasety wideo, Kasety wideo z grami, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Płyty fonograficzne, Magnetyczne nośniki infor-
macji, optyczne nośniki informacji, Programy gier kompu-
terowych, Programy komputerowe - software ładowalny, 
Programy komputerowe, włączając oprogramowanie 
do łączenia cyfrowych mediów audio i wideo z globalną 
komputerową siecią informacyjną, Taśmy magnetyczne, 
Taśmy wideo, Filmy komediowe, Filmy dramatyczne, Filmy 
akcji, Filmy przygodowe i/lub animowane, Płyty winylo-
we z nagraniami, Taśmy audio, Taśmy audio-wideo, Kasety 
audio-wideo, Dyski audio-wideo oraz DVD z nagraniami 
muzycznymi, komediowymi, dramatycznymi z akcją, przy-
godą i/lub z nagraniami animowanymi, Taśmy audio z na-
graniami komediowymi, dramatycznymi, akcją, przygodą, 
animacja i muzyka oraz broszury sprzedawane z nimi jako 
całość, Sprzęt do gier sprzedawany jako część oprzyrządo-
wania do gier komputerowych typu zgadywanki słowne, 
Akcesoria do telefonów komórkowych, włączając akcesoria 
służące do prowadzenia rozmów bez użycia rąk, Pokrow-
ce i obudowy do telefonów komórkowych, 16 Książki, 
Komiksy, Książeczki dla dzieci, Podręczniki, Czasopisma, 
Gazety, Periodyki, Mapy, Materiały do nauczania, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Papier, Papier firmowy, Papier 
od owijania prezentów, Okładki na książki, Zakładki, Tecz-
ki papierowe, Skoroszyty, Koperty, Papeteria, Karty pocz-
towe, Znaczki pocztowe, Materiały promocyjne, Katalogi, 
Prospekty, Publikacje wymiennokartkowe, Afisze, Plakaty, 
Banery, Buttony, Pieczęcie papierowe, Emblematy, Kalenda-
rze, Notatniki - notesy, Foldery, Dyplomy, Proporczyki, Flagi 
i chorągiewki papierowe, Fotografie, Materiały piśmienne, 
Długopisy, Ołówki, Pióra, Tablice ogłoszeniowe z papie-
ru lub tektury, Worki z tworzyw sztucznych, Reklamówki, 
25 Odzież, w tym odzież sportowa, T-shirty, Koszulki spor-
towe, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Krawaty, Kurtki, Płasz-
cze, Spodnie, Spodenki, Szorty, Spódnice, Sukienki, Dresy, 
Bielizna, Kąpielówki, Getry, Skarpetki, Nakrycia głowy, Czap-
ki, Szaliki, Obuwie, w tym buty sportowe, Obuwie gimna-
styczne, 28 Przenośne - podręczne gry komputerowe, Arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, Gry i zabawki, Piłki, Maskotki, 
41 Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla 
użytkowników sieci, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybu-
cja filmów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, kon-
gresów, konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, 
Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria 
filmów reklamowych, Usługi pokazów filmowych, Wysta-
wianie spektakli na żywo.

(210) 527008 (220) 2021 04 02
(731) SOBIK PIOTR STAR MANAGER, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) S

(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe 
gry losowe, Gry wideo - gry komputerowe w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Fil-
my animowane, Filmy rysunkowe animowane, Animowane 
filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Dys-
ki do rejestracji dźwięku, Dyski magnetyczne, Magnetyczne 
nośniki danych, Dyski optyczne, Hologramy, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Nośniki do rejestracji dźwięku, Płyty 
fonograficzne, Magnetyczne nośniki informacji, Optyczne 
nośniki informacji, Programy gier komputerowych, Programy 
komputerowe - software ładowalny, Programy komputero-
we, włączając oprogramowanie do łączenia cyfrowych me-
diów audio i wideo z globalną komputerową siecią informa-
cyjną, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Filmy komediowe, 
Filmy dramatyczne, Filmy akcji, Filmy przygodowe i/lub ani-
mowane, Płyty winylowe z nagraniami, Taśmy audio, Taśmy 
audio-wideo, Kasety audio-wideo, Dyski audio-wideo oraz 
DVD z nagraniami muzycznymi, komediowymi, dramatycz-
nymi z akcją, przygodą i/lub z nagraniami animowanymi, Ta-
śmy audio z nagraniami komediowymi, dramatycznymi, ak-
cją, przygodą, animacja i muzyka oraz broszury sprzedawa-
ne z nimi jako całość, Sprzęt do gier sprzedawany jako część 
oprzyrządowania do gier komputerowych typu zgadywanki 
słowne, Akcesoria do telefonów komórkowych, włączając 
akcesoria służące do prowadzenia rozmów bez użycia rąk, 
Pokrowce i obudowy do telefonów komórkowych, 16 Książ-
ki, Komiksy, Książeczki dla dzieci, Podręczniki, Czasopisma, 
Gazety, Periodyki, Mapy, Materiały do nauczania, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Papier, Papier firmowy, Papier 
od owijania prezentów, Okładki na książki, Zakładki, Teczki 
papierowe, Skoroszyty, Koperty, Papeteria, Karty pocztowe, 
Znaczki pocztowe, Materiały promocyjne, Katalogi, Prospek-
ty, Publikacje wymiennokartkowe, Afisze, Plakaty, Banery, 
Buttony, Pieczęcie papierowe, Emblematy, Kalendarze, No-
tatniki - notesy, Foldery, Dyplomy, Proporczyki, Flagi i chorą-
giewki papierowe, Fotografie, Materiały piśmienne, Długopi-
sy, Ołówki, Pióra, Tablice ogłoszeniowe z papieru lub tektury, 
Worki z tworzyw sztucznych, Reklamówki, 25 Odzież, w tym 
odzież sportowa, T-shirty, Koszulki sportowe, Bluzy, Bluzki, 
Swetry, Koszule, Krawaty, Kurtki, Płaszcze, Spodnie, Spodenki, 
Szorty, Spódnice, Sukienki, Dresy, Bielizna, Kąpielówki, Getry, 
Skarpetki, Nakrycia głowy, Czapki, Szaliki, Obuwie, w tym buty 
sportowe, Obuwie gimnastyczne, 28 Przenośne podręczne 
gry komputerowe, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Gry 
i zabawki, Piłki, Maskotki, 41 Gry oferowane w systemie on-
-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
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na żądanie, Dystrybucja filmów, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, kongresów, konferencji, seminariów, kon-
kursów, warsztatów, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Reżyseria filmowa, inna 
niż reżyseria filmów reklamowych, Usługi pokazów filmo-
wych, Wystawianie spektakli na żywo.

(210) 527020 (220) 2021 04 02
(731) Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03
(510), (511) 9 Wtyczki elektryczne, Adaptory elektryczne, 
Termometry nie do celów medycznych, Przyrządy mete-
orologiczne, Wykrywacze - detektory, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Przełącz-
niki elektryczne, Urządzenia do wyważania, Monitory jako 
sprzęt komputerowy, 11 Nawilżacze powietrza, Latarki kie-
szonkowe, elektryczne, Agregaty klimatyzacyjne, Kolorowe 
światełka do dekoracji świątecznych, Urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], Oprawki do lamp elektrycz-
nych, Instalacje grzewcze, Żarówki oświetleniowe, Lampy 
oświetleniowe.

(210) 527029 (220) 2021 04 03
(731) Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Govee

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Wtyczki elektryczne, Adaptory elektryczne, 
Termometry nie do celów medycznych, Przyrządy mete-
orologiczne, Wykrywacze - detektory, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Przełączni-
ki elektryczne, Urządzenia do wyważania, Monitory - sprzęt 
komputerowy, 11 Nawilżacze powietrza, Latarki kieszonko-
we, elektryczne, Agregaty klimatyzacyjne, Kolorowe świa-
tełka do dekoracji świątecznych, Urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], Oprawki do lamp elektrycz-
nych, Instalacje grzewcze, Żarówki oświetleniowe, Lampy 
oświetleniowe.

(210) 527043 (220) 2021 04 06
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ADEK-Vitum

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 527045 (220) 2021 04 06
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) adek-vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 527057 (220) 2021 04 06
(731) STAWICKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) El Gaucho

(531) 05.03.13, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Herbata.

(210) 527098 (220) 2021 04 06
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE
(540) (znak słowny)
(540) ESSENTIA REVITAL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby 
oraz wspomagające detoksykację wątroby.

(210) 527105 (220) 2021 04 06
(731) NOWAK ROBERT, Jakubowice Konińskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KASTINO

(531) 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 20 Wieszaki na krawaty.

(210) 527131 (220) 2021 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Prostavium one

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 527142 (220) 2021 03 31
(731) KLIMEK JANUSZ BUD CAFE, Słopnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bud Cafe

(531) 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofili-
zowana, Kawa słodowa, Czekoladowa kawa, Kawa niepalo-
na, Kawa nienaturalna, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Torebki z kawą, Kapsułki 
z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, 
Kawałeczki czekolady do deserów, Kawa w postaci całych 
ziaren, Suszone kawałki glutenu pszennego (fu, niegotowa-
ne), Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, 
Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Kawa [palona, w proszku, granulo-
wana lub w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Kawałki ciast, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą.

(210) 527145 (220) 2021 03 31
(731) KLIMEK JANUSZ BUDKAYKS, Słopnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budkayk’s

(531) 26.11.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Catering 
w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem produktami i transportem (catering), Usługi caterin-
gu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas 
wesel i prywatnych imprez, Bary, Bary przekąskowe, Bary 
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie 
żywności, Doradztwo kulinarne, Domy turystyczne, Dostar-
czanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwatero-
wanie], Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 

Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usłu-
gi charytatywne], Dzierżawa metalowych i niemetalowych 
budynków przenośnych, Elektroniczne usługi informacyj-
ne związane z hotelami, Herbaciarnie, Hostele (schroniska), 
Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja hotelowa, In-
formacja na temat hoteli, Kafeterie [bufety], Katering obej-
mujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, 
Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni 
biurowej, Lodziarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w skle-
pach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], Organizowanie i udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Organizowanie posiłków w hote-
lach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie po-
siłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowy-
wanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, 
Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spo-
żywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napo-
jów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie na-
pojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pu-
bach z browarem, Serwowanie żywności i napojów w dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach in-
ternetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Snack-bary, Stołówki, Świadczenie usług ca-
teringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
wystawienniczych, Świadczenie usług cateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, 
Świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi barmanów, Usługi ba-
rów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piw-
nych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów 
z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, 
Usługi herbaciarni, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla 
centów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów 
opieki, Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, 
Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla placó-
wek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi ka-
teringowe dla szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
cateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi caterin-
gowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo towa-
rzyskich, Usługi cateringowe w zakresie bufetów firmowych, 
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi prywatnego klubu picia, 
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Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi w zakresie go-
towania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi snack-barów, Usługi rezerwacyjne w zakresie 
rezerwacji posiłków, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, 
Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi 
zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Usługi zaopatrzenia w żywność , Wynajem pawilonów.

(210) 527160 (220) 2021 03 31
(731) CYKOWSKI KRZYSZTOF P.W. PAKO, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEDO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Aktówki, bagaż, bigle do torebek, druty para-
soli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, etui na kar-
ty, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane, 
futro, imitacja skóry, kosmetyczki bez wyposażenia, kółka 
do parasoli, kufry bagażowe, organizery podróżne do ba-
gażu, parasole, paski skórzane (inne niż odzież), plecaki, po-
dróżne torby na ubrania, pojemniki na wizytówki, pokrowce 
na parasole, portmonetka z siatki oczkowej, przeciwsłonecz-
ne parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudeł-
ka ze skóry lub ze skóry wtórnej, rzemienie, sakwy, skórza-
ne pasy na ramię, skórzane smycze, szkielety do parasoli 
przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, sznurowane 
siatki na zakupy, sznurówki skórzane, sztuczna skóra, teczki 
konferencyjne, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastycz-
ne, torby na narzędzia, puste, torby na zakupy, torby na za-
kupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne (z paskiem 
na ramię), torby turystyczne, torebki, uchwyty do noszenia 
toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, wyprawione 
skóry, wyroby rymarskie, zestawy podróżne (wyroby skórza-
ne), 25 Bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, body (bielizna), bokserki, bryczesy, chustki 
na głowę, cylindry (kapelusze), czapki (nakrycie głowy), czep-
ki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki (nakrycia głowy), 
dzianina (odzież), etole (futra), fulary (ozdobne krawaty), futra 
(odzież), gabardyna (odzież), getry (ochraniacze) zakładane 
na buty, gorsy koszul, halki (bielizna), halki, półhalki, kamizelki, 
kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe (odzież), kaptu-
ry (odzież), karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony (odzież), 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkim rękawem, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki (odzież), kurt-
ki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, 
majtki, majtki damskie, mankiety, maski na oczy do spania, 
mufki (odzież), nakrycia głowy narzutki na ramiona, nauszniki 
(odzież), obuwie plażowe, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież 
z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycie wierzchnie (odzież), 
opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpie-
lowe, paski (odzież), pasy do przechowywanie pieniędzy 
(odzież), pelerynki pelisy, pikowane kurtki (odzież), piżamy, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki 
do skarpet, poszewki, potniki, pulowery, rękawice narciar-
skie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniają-

ce pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje 
przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (ko-
miny) na szyję, szarfy (do ubrania), szlafroki, taśmy do spodni 
pod stopy, trykoty (ubrania), turbany.

(210) 527162 (220) 2021 04 07
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) (znak słowny)
(540) LODY GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Desery lodowe.

(210) 527165 (220) 2021 04 07
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) (znak słowny)
(540) SORBET GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Sorbety, Lody, Desery lodowe, Desery z sor-
betów.

(210) 527168 (220) 2021 03 30
(731) EZCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem.

(210) 527175 (220) 2021 04 07
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) (znak słowny)
(540) WEGAŃSKIE GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Desery lodowe.

(210) 527244 (220) 2021 04 08
(731) QEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qeko BEST FOR ME & THE WORLD

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu następujących to-
warów: bakalie, dżemy, konfitury, przetwory, kasze, ryże, ma-
karony, płatki, kawy i herbaty, kwas chlebowy, miody, napoje 
odświeżające, napoje roślinne, pasty, pieczywo, żywność dla 
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dzieci, przekąski i słodycze, przetwory, przyprawy, oliwy i ole-
je, soki i nektary, sosy, zupy, dressingi, syropy, wina i alkohole, 
wody, żywność dla zwierząt, suplementy, zioła, kosmetyki, 
w tym kosmetyki z kategorii: dezodoranty, pomadki, pro-
dukty do makijażu, kosmetyki do włosów, produkty do hi-
gieny intymnej, produkty do higieny jamy ustnej, chusteczki, 
waciki, patyczki, komponenty do tworzenia własnych ko-
smetyków, kosmetyki naturalne, kosmetyki dla dzieci, olejki 
eteryczne, chemia gospodarstwa domowego, produkty 
do sprzątania, prania, zmywania, nawozy bio, komponenty 
do tworzenia własnych środków czystości, środki ochrony 
przed owadami, Usługi informacyjne dla konsumentów do-
tyczące obszaru marketingu i reklamy.

(210) 527280 (220) 2021 04 09
(731) SIESS BARTOSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Atelier Herbaty
(510), (511) 21 Naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane 
do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelano-
we i szklane do kawy i herbaty, słoje do przechowywania 
kawy i herbaty, pudełka do przechowywania kawy i her-
baty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia 
kawy, ekspresy ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty, filtry 
do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste i niekuli-
ste do zaparzanie herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki 
do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i por-
celanowe do herbaty, zaparzaczki do herbaty i kawy, 30 Her-
bata liściasta i pakowana, również zielona i czerwone, biała, 
czarna, żółta, mate, rooibos, yerba mate, herbata owocowa, 
herbata liściasta z płatkami kwiatów, herbata liściasta z owo-
cami, herbata liściasta z dodatkiem naturalnego aromatu, 
herbata japońska, herbata assam, herbata darjeeling, kawa 
ziarnista i mielona aromatyzowana i klasyczna wraz z dodat-
kami, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodne je oglądać i kupować 
w hurtowniach, lokalach gastronomicznych, galeriach han-
dlowych, salonach, sklepach również internetowych z her-
batą liściastą pakowaną, również zieloną i czerwoną, białą, 
czarną, żółta, mate, rooibos, yerba mate, herbatą owocową, 
herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą z owo-
cami, herbatą liściastą z dodatkiem naturalnego aromatu, 
kawą ziarnistą i mieloną aromatyzowaną i klasyczną wraz 
z dodatkami, napojami kawowymi, produktami cukierniczy-
mi i słodyczami, lodami, napojami bezalkoholowymi oraz ak-
cesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności: naczynia ce-
ramiczne, porcelanowe, szklane papierowe  do podawania 
kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane 
do kawy i herbaty, kafetiery, kawiarki,   słoje do przechowy-
wania kawy i herbaty, pudełka do przechowywania kawy 
i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mie-
lenia kawy, ekspresy ciśnieniowe do parzenia kawy i herba-
ty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste 
i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, 
szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramicz-
ne i porcelanowe do herbaty, zaparzaczki do herbaty i kaw, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i tele-
wizji, promocja sprzedaży, 41 Organizowania działań promo-
cyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowa-
dzenie prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, 
zjazdowych oraz spotkań przedstawicieli kontrahentów 
i klientów, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników, im-
prez okolicznościowych i wydarzeń firmowych, 43 Usługi 
gastronomiczne świadczone przez kawiarnie, kafeterie, lo-
dziarnie, bary, restauracje, usługi cateringowe.

(210) 527282 (220) 2021 04 09
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CG STYLER600
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użyt-
ku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutycz-
ne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny 
do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje 
farmaceutyczne, Peptydy syntetyczne do celów farmaceu-
tycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Biologiczne 
preparaty do celów medycznych, Enzymy do celów medycz-
nych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, 
Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Prepara-
ty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakte-
ryjne do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Ami-
nokwasy do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe 
do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku 
medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higienicz-
ne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku 
medycznego, Produkty higieniczne do celów medycznych.

(210) 527297 (220) 2021 04 06
(731) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.07, 21.03.16, 26.13.99
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi rela-
cji z mediami, Usługi public relations, 36 Doradztwo w spra-
wach finansowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
45 Usługi arbitrażowe, Badania prawne.

(210) 527330 (220) 2021 04 09
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LINERASE
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], Kosmetyki, Kosmety-
ki upiększające, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosme-
tycznych, 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutycz-
ne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny 
do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farma-
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ceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje 
farmaceutyczne, Peptydy syntetyczne do celów farmaceu-
tycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Biologiczne 
preparaty do celów medycznych, Enzymy do celów medycz-
nych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
Komórki do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, 
Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Prepara-
ty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakte-
ryjne do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Ami-
nokwasy do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe 
do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku 
medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higienicz-
ne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku 
medycznego, Produkty higieniczne do celów medycznych.

(210) 527343 (220) 2021 04 11
(731) SKRZYNKA Z POLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Święcice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKRZYNKA Z POLA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.14, 26.13.99
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Grzyby, Świeże owoce, Zio-
ła, 39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, Magazynowanie towarów, Pa-
kowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie i składowanie 
towarów, Transport samochodowy.

(210) 527357 (220) 2021 04 07
(731) EKO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO DOM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, 
Usługi promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i za pośrednictwem Internetu: okien, drzwi, rolet, parapetów, 
bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej metalowej 

i niemetalowej oraz z profili PCV, 37 Usługi w zakresie mon-
tażu, serwisu, naprawy, regulacji oraz uszczelniania okien 
i drzwi.

(210) 527362 (220) 2021 04 07
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) LILO BIANCO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 527369 (220) 2021 04 07
(731) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.

(210) 527370 (220) 2021 04 07
(731) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.

(210) 527372 (220) 2021 04 07
(731) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.

(210) 527557 (220) 2021 04 14
(731) BIZNESHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beIN Offices powered by biznesHUB

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], Usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], 36 Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Wynajem zakwaterowania, 41 Informacja 
o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].

(210) 527601 (220) 2021 04 15
(731) PIECHOWICZ SZYMON PACK-PRINT.PL,  Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PACK-PRINT.COM.PL zapakuj to z pasją P

(531) 26.05.16, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Jednorazowe produkty papierowe, Papier 
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały fil-
tracyjne z papieru, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plaka-
ty z papieru lub kartonu, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Bibułka, Bileciki stołowe, Papier 
chłonny, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier 
do pakowania żywności, Papier do wykładania półek, Maszy-
ny biurowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały 
drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, pla-
katy, Agendy, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze 
informacyjne, Artykuły biurowe, Bloczki notatnikowe, Bony, 
Broszury, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety karto-
nowe odprawionego bagażu, Etykiety papierowe do ściera-
nia na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylep-
ne z papieru, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, 
Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, 
Falcerki do papieru [artykuły biurowe], Etykiety z papieru lub 
kartonu, Fiszki, Instrukcje komputerowe, Instrukcje obsługi 
do sprzętu do ćwiczeń, Instrukcje obsługi do syntetyzatorów 
muzycznych, Instrukcje obsługi do użytku z komputerami, In-
strukcje obsługi programów komputerowych, Instrukcje ob-
sługi oprogramowania komputerowego, Instrukcje obsługi 
używane z oprogramowaniem komputerowym, Jadłospisy, 
Kalendarze, Kalendarze adwentowe, Kalendarze drukowane, 
Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze 
ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kalendarze wskazują-
ce dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kalka 
kreślarska, Kartki do notowania, Kartki do korespondencji, 
Kartki do opakowań na prezenty, Kartki okolicznościowe, 
Kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, 
Kartki papieru do robienia notatek, Kartki świąteczne, Kartki 
z życzeniami, Karton do wycinania szablonów, Karty druko-
wane, Karty informacyjne, Karty menu, Karty na wymianę, 
Karty obrazkowe, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, 
Karty rejestracyjne, Karty upominkowe, Karty wyników, Karty 
z nazwiskami, Katalogi hoteli, Katalogi kartkowe, Katalogi 
sprzedaży wysyłkowej, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Kie-
szonkowe notesy, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne], Ko-
perty do użytku biurowego, Koperty z tworzyw sztucznych, 
Kostki do notowania, Książeczki kuponowe, Kupony, Kupony 
drukowane, Kwestionariusze drukowane, Materiały drukowa-
ne do celów instruktażowych, Materiały drukowane w posta-
ci próbek kolorów, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Ma-
teriały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, Notatniki, Notatniki ilustrowane, Notatniki [notesy], No-
tatniki samoprzylepne, Notatniki w linie, Notesy, Organizery 
do użytku biurowego, Papier do etykietowania, Papier do fo-
tokopiarek, Papier do kopiowania, Papier do kopiowania bez 
kalki, Papier do korespondencji, Papier do pisania [listowy], 
Papier do użycia w branży graficznej, Papier firmowy, Papier 
fluorescencyjny, Papier gazetowy, Papier kserograficzny, Pa-
pier laminowany, Papier liniowany [gotowy produkt], Papier 
listowy, Papier listowy z nagłówkiem, Papier listowy [produkty 
gotowe], Papier na koperty, Papier nutowy, Papier proofingo-
wy, Papier przebitkowy, Papier w arkuszach [artykuły piśmien-
ne], Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe etykietki iden-
tyfikacyjne, Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe 
karty lojalnościowe, Papierowe materiały biurowe, Przemysło-
wy papier i karton, Arkusze papieru zadrukowane jednostron-
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nie, Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania, Brystol, 
Czyste kartki do notowania, Cienki papier, Drukowane mate-
riały opakowaniowe z papieru, Folia, Gumowany papier, Kart-
ki papieru [wkłady], Karton, Kolorowy karton, Papier, Papier 
do druku cyfrowego, Papier do drukowania fotografii, Papier 
do użytku jako materiał na certyfikaty akcji (shokenshi), Papier 
do użytku w produkcji tapet, Papier do wyrobu toreb i wor-
ków, Papier do wyściełania, Papier drukarski, Papier drukarski 
superkalandrowany, Papier elektrostatyczny, Papier imitujący 
skórę, Papier impregnowany parafiną [papier woskowany], 
Papier japoński (torinoko-gami), Papier kalandrowany, Papier 
katalogowy, Papier kwasoodporny, Papier maskujący, Papier 
matowy, Papier matrycowy [gotowy produkt], Papier na pu-
blikacje, Papier na torebki i worki, Papier na wizytówki [pro-
dukt półprzetworzony], Papier olejoodporny, Papier olejowy 
na papierowe parasolki (kasa-gami), Papier powlekany, Papier 
samoprzylepny, Papier samokopiujący, Papier srebrny, Papier 
świecący, Papier syntetyczny, Papier termoczuły, Papier ter-
motransferowy, Papier tłuszczoodporny, Papier welinowy, 
Papier włóknisty, Papier wodoodporny, Papier wodoodporny 
[inny niż używany w budownictwie], Papier woskowany typu 
bond, Papier wykonany z morwy papierowej (kohzo-gami), 
Papier wykonany z morwy papierowej (tengujosi), Papier wy-
sokiej jakości [typu bond], Papier wysokiej jakości z recyklingu 
[typu bond], Papier z makulatury, Papier z miazgi drzewnej, 
Papier z tkaniny, Pergamin, Pergamin do pieczenia, Pergami-
nowy (Papier -), Podkładki tekturowe do oprawiania książek, 
Pudełka kartonowe na drobne upominki, Rolki papieru 
do maszyn liczących, Świecący (Papier -), Syntetyczny papier 
wysokiej jakości [typu bond], Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Tektura, Tektura [używana przy bindowaniu], Tektura wyko-
nana z morwy papierowej (senkasi), Tektura z włókna manilo-
wego, Torby papierowe do pakowania, Wkład papierowy, 
39 Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowa-
nie i opakowywanie towarów, Pakowanie produktów, Pako-
wanie towarów, Pakowanie prezentów, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Pakowanie towarów do kontenerów, Wypeł-
nianie pojemników, Napełnianie pojemników, Dzielenie 
na części i przepakowywanie towarów, Informacja o magazy-
nowaniu, Magazynowanie, Magazynowanie broszur, Pakowa-
nie artykułów odzieżowych do transportu, Pakowanie artyku-
łów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Pako-
wanie aerozoli na zamówienie i według specyfikacji, Pakowa-
nie płynów na zamówienie wraz ze specyfikacją, Pakowanie 
produktów spożywczych, Pakowanie towarów do przepro-
wadzki, Pakowanie towarów na upominki, Pakowanie towa-
rów podczas transportu, Pakowanie towarów w skrzynie, Pa-
kowanie towaru, Pakowanie żywności, Usługi etykietowania, 
Usługi opakowywania i pakowania, Usługi opakowywania 
w celu ochrony bagażu podczas podróży, Usługi pakowania, 
Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Usługi w zakresie 
pakowania monet, Usługi w zakresie pakowania palet, Zawija-
nie [pakowanie] towarów, 40 Druk sitowy, Druk typograficzny, 
Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Druko-
wanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Druko-
wanie dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie fil-
mu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Druko-
wanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotogra-
wiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Druko-
wanie na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, 
Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów 
na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Druko-
wanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Dru-
kowanie szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie wzo-
rów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie 
wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie znacz-
ków, Nadruk wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzorów 

na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach pod-
łogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie 
koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówie-
nie, ozdobnych wzorów na odzież, Sitodruk, Typografia, 
Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Udziela-
nie informacji związanych z usługami drukowania fotograficz-
nego, Udzielanie informacji związanych z usługami introliga-
torskimi, Udzielanie informacji związanych z usługami foto-
grawiury, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usłu-
gi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące obrób-
ki filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące 
wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi mon-
tażu suchego, Usługi składania druku, Usługi w zakresie dru-
kowania materiałów papierniczych, Usługi wykańczania dru-
ków [składanie], Usługi wykańczania druków [introligator-
stwo], Usługi wykańczania druków, Usługi wykańczania dru-
ków [cięcie], Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotogra-
ficznych na taśmy wideo, Utrwalanie fotografii, Utrwalanie 
i konserwacja fotografii, 42 Artyści graficy (Usługi -), Doradz-
two w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w za-
kresie opracowywania produktów, Opracowywanie produk-
tów, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie maszyn przemysło-
wych, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowa-
nie materiałów drukowanych, Projektowanie materiałów pi-
śmiennych, Projektowanie opakowań, Projektowanie opako-
wań i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie ozdobnego opracowa-
nia graficznego, Projektowanie wizytówek, Projektowanie 
wizualne, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficznego 
na rzecz osób trzecich, Usługi projektowania związane z opa-
kowaniami, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficz-
nych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakre-
sie komputerowego projektowania części i form.

(210) 527621 (220) 2021 04 16
(731) PIRÓG MATEUSZ ZA GÓRAMI, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) ZA GÓRAMI
(510), (511) 16 Książki, Materiały drukowane, Artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Czasopisma, Bro-
szury, Publikacje, Papierowe materiały biurowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem sieci te-
leinformatycznych - sklepu internetowego związane z: książ-
kami, materiałami drukowanymi, artykułami papierniczymi 
oraz wyposażeniem edukacyjnym, czasopismami, broszura-
mi, publikacjami, materiałami biurowymi, książkami w formie 
elektronicznej do czytania i słuchania, 41 Usługi wydawni-
cze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi w zakresie pu-
blikacji książek i czasopism.

(210) 527660 (220) 2021 04 18
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMP SPA

(531) 07.01.20, 05.01.16, 12.03.04, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi spa.
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(210) 527676 (220) 2021 04 19
(731) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Syfony na wodę gazowaną, Syfony do śmie-
tany, Termosy, Butelki chłodnicze, Szczoteczki do zębów 
elektryczne, Końcówki szczoteczek do zębów, Szczotki 
do włosów obrotowe elektryczne, Szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych elektryczne, Szczotki do czyszczenia 
elektryczne.

(210) 527679 (220) 2021 04 19
(731) OSIENKIEWICZ JOANNA TOITAMTO, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALOUR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kredki ołówkowe, Kredki do kolorowania, 
Kredki świecowe, Pastele [kredki].

(210) 527710 (220) 2021 04 19
(731) GAWŁOWSKI BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała; 

GAWŁOWSKI PAWEŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME BY ANLUX

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, 
Oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do sufitów 
podwieszanych, Oświetlenie sufitowe, Lampy luminescen-
cyjne do oświetlania, Lampy uliczne, Urządzenia i instalacje 
do oświetlenia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527733 (220) 2021 04 19
(731) RAK MAREK, Warszawa;  

RAK BOGUMIŁA, Warszwa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EST. 2018 KAZIMIERSKIE WZGÓRZA

(531) 24.01.07, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wino, 39 Organizowanie i przeprowadzanie 
wycieczek i zwiedzania, 44 Uprawa winogron do produkcji 
wina.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527742 (220) 2021 04 20
(731) SZYMAŃSKI TOMASZ THOMASSS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THOMASSS

(531) 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 12 Deflektory powietrza do pojazdów samo-
chodowych, Wycieraczki do przednich i tylnych szyb sa-
mochodów, Pióra wycieraczek do przedniej szyby do po-
jazdów, Lusterka do pojazdów i części do nich, Organizery 
do tylnych siedzeń pojazdów samochodowych przystoso-
wane do użytku w samochodach, Pojemniki przystosowa-
ne do użytku w bagażnikach pojazdów, Siatki bagażowe 
do pojazdów, Ramki do tablic rejestracyjnych, Wycieraczki 
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Pióra wycie-
raczek do tylnej szyby do pojazdów, Wycieraczki do tylnych 
szyb pojazdów [części pojazdów], Lusterka do pojazdów, 
Wkłady do lusterek samochodowych, Części lusterek samo-
chodowych, 27 Dywaniki i maty samochodowe, 35 Usługi 
sprzedaży, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego, 
następujących towarów: akcesoria samochodowe, metalo-
we ramki tablic rejestracyjnych, deflektory powietrza do po-
jazdów samochodowych, wycieraczki do przednich i tylnych 
szyb pojazdów, wycieraczki do przednich i tylnych szyb sa-
mochodów, pióra wycieraczek do przedniej i tylnej szyby 
do pojazdów, lusterka do pojazdów i części do nich, wkłady 
do lusterek samochodowych, części lusterek samochodo-
wych, organizery do tylnych siedzeń pojazdów samochodo-
wych przystosowane do użytku w samochodach, pojemniki 
przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, siatki 
bagażowe do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, 
niemetalowe ramki tablic rejestracyjnych, dywaniki i maty 
samochodowe, części samochodowe i akcesoria samocho-
dowe.

(210) 527749 (220) 2021 04 20
(731) FASHION HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINDEN HOTEL & RESORT
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(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Rezerwacja miejsc hotelowych, Zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajmowanie aparta-
mentów, Prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów tury-
stycznych, Usługi hotelarskie, gastronomiczne, Prowadze-
nie restauracji, barów, kawiarni, Usługi cateringowe - przy-
gotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, Obsługa 
przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Udostępnianie obiektów uniwersalnych na spo-
tkania, konferencje i wystawy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na bankiety i imprezy towarzyskie na specjalne 
okazje, Usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach, dla 
osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednic-
twem Internetu, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezer-
wacji zakwaterowania, 44 Prowadzenie salonów kosme-
tycznych, Prowadzenie ośrodków SPA, Usługi medycyny 
estetycznej, Usługi masażów leczniczych, relaksujących 
i pielęgnacyjnych, Usługi dietetyczne, Usługi z zakresu fizjo-
terapii, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie.

(210) 527751 (220) 2021 04 19
(731) KLIMIUK PIOTR ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER CLINIC

(531) 24.11.18, 03.11.03, 27.05.01
(510), (511) 42 Medyczne badania naukowe, Próby kliniczne, 
44 Badania przesiewowe, Ośrodki zdrowia, Pomoc medycz-
na, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi medyczne, Masaż, Fizjoterapia, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi psycho-
logów, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Wypo-
życzanie sprzętu medycznego, Placówki rekonwalescencji, 
Opieka pielęgniarska .

(210) 527754 (220) 2021 04 19
(731) WYCZKOWSKI JAKUB DENTICOVER, Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMER

(531) 05.01.05, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kremy ko-
smetyczne, 44 Medyczne (kliniki).

(210) 527755 (220) 2021 04 19
(731) INWESTYCJA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Patio

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Nawozy 
do użyźniania gleby, Środki do gaszenia ognia, Preparaty 
do hartowania i lutowania metali, Substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, Substancje garbujące, Kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 5 Produkty farma-
ceutyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania 
szkodników, Fungicydy, herbicydy, 6 Metale nieszlachetne 
i ich stopy, Budowlane materiały metalowe, Przenośne bu-
dynki metalowe, Materiały metalowe do budowy szlaków 
kolejowych, Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszla-
chetnych, Drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wy-
roby metalowe, Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy 
(kruszce), 7 Maszyny i obrabiarki, Silniki (z wyjątkiem stoso-
wanych w pojazdach lądowych), Mechanizmy sprzęgania 
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, Inkubatory 
do jaj, Automaty sprzedające, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), Sztućce, Broń biała, Brzytwy, maszynki 
do golenia, 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i sub-
stytuty tych wszystkich materiałów, Tworzywa sztuczne wy-
profilowane stosowane w produkcji, Materiały wypełniające, 
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, Rury elastyczne 
niemetalowe, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, 
smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki 
niemetalowe, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i go-
spodarstwa domowego, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), Materiały do wytwarzania pędzli, 
Sprzęt do czyszczenia, Wełna (wata) stalowa, Nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie), Wyroby szklane, porcelanowe i ce-
ramiczne, 27 Dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, Kilimy (nietekstylne), 
31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 
38 Telekomunikacja, 39 Transport, Pakowanie i składowanie 
towarów, Organizowanie podróży, 42 Badania oraz usłu-
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gi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 527767 (220) 2021 04 19
(731) IBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) goniec.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, Działalność reklamowa, w szczególności w dzie-
dzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Reklama 
i marketing, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Reklamy online, 41 Usługi wydaw-
nicze, Usługi reporterskie, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elek-
tronicznych on-line, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Interne-
cie, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Usługi publikacji multimedialnego 
oprogramowania rozrywkowego, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe).

(210) 527768 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Technologii 

i Inżynierii Chemicznej

(531) 26.13.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 

książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527769 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich

(531) 24.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
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o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527770 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 

książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527771 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Zarządzania

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
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w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527772 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Telekomunikacji, 

Informatyki i Elektrotechniki

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-

nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527774 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Sztuk 

Projektowych

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
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doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527775 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Inżynierii 

Mechanicznej

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adre-
sem, przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, 
stemple do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, 
torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły pa-
piernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowa-
nie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, 
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
w tym edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi 
informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania 
korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia 
i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych i wystaw, publi-
kowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publi-
kacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, 
opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów, usługi 
wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usłu-
gi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wy-
dawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, prowadzenie internetowych i ko-
respondencyjnych serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, 
tłumaczenia z użyciem języka migowego, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowa-
nia wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania 
zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego, 
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi 
wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
usługi wypożyczania nagrań audiowizualnych, usługi or-
ganizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, 

usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych, 
organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych, w tym 
organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas 
obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, 
prowadzenia i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja 
spektakli teatralnych, usługi organizowania, prowadzenia 
i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(210) 527776 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Rolnictwa 

i Biotechnologii

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
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atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527779 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Hodowli 

i Biologii Zwierząt

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527780 (220) 2021 04 19
(731) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcyden-
sy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, 
papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, 
broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły 
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmien-
ne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, 
przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple 
do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby pa-
pierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 
40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręcz-
ników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie 
offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edu-
kacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji 
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania koresponden-
cyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, 
książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, usługi wydawnicze 
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem 
języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi 
doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audio-
wizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia 
obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów 
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki 
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usłu-
gi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień te-
atralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 
edukacja religijna.

(210) 527787 (220) 2021 04 21
(731) STASIAK LESZEK ST AUTO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) e-connectors

(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Złącza elektryczne, Elektryczne złącza wtycz-
kowe, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz-
ne], Elektryczne złącza szpilkowe, Izolowane złącza elek-
tryczne, Złącza elektryczne, Bezpieczniki do pojazdów, Bez-
pieczniki elektryczne, Bezpieczniki topikowe, Ceramiczne 
bezpieczniki, Elektryczne bezpieczniki stykowe, Bezpiecz-
niki termiczne prądowe, Bezpieczniki termiczne, Elastycz-
ne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, Osłony kabli 
[przewody], Skrzynki bezpiecznikowe, Skrzynki do bez-
pieczników elektrycznych, Uchwyty bezpiecznikowe, Ze-
społy połączeń bezpiecznikowych, Przekaźniki, Elektryczne 
przełączniki przyciskowe, Elektryczne wyłączniki czasowe, 
Elektryczne wyłączniki przyciskowe, Elektryczne terminale 
złączy wtykowych.

(210) 527791 (220) 2021 04 21
(731) ONKODIETETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONKODIETETYKA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Pre-
paraty farmaceutyczne, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Produkty dietetyczne do celów me-
dycznych, Produkty dietetyczne dla osób chorych, 41 Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie edukacji die-
tetycznej, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
medyczne, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetycz-
ne, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Po-
radnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Usługi 
doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi lekarskie, Usługi 
paramedyczne, Usługi diagnozy psychologicznej.

(210) 527794 (220) 2021 04 21
(731) MARCO ROY PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, 

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

(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Sztuczne zęby, Sztyfty dentystyczne 
do sztucznych zębów, Ochraniacze zębów do celów den-
tystycznych, Klamerki [aparaty] na zęby, Aparaty i instru-
menty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, Siatki 
do protez dentystycznych, Protezy i sztuczne implanty 
stosowane w stomatologii, Przyrządy i przybory denty-
styczne, Meble wykonane specjalnie do użytku denty-
stycznego, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla persone-
lu medycznego i pacjentów, Urządzenia do obrazowania 
medycznego, Urządzenia do diagnostyki, badania i kon-
troli, Produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, 
Lampy do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej oraz hurtowej następujących towarów: sztuczne 
zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, ochra-
niacze zębów do celów dentystycznych, klamerki [aparaty] 
na zęby, aparaty i instrumenty chirurgiczne oraz medyczne 
i stomatologiczne, siatki do protez dentystycznych, prote-
zy i sztuczne implanty stosowane w stomatologii, przyrzą-
dy i przybory dentystyczne, meble wykonane specjalnie 
do użytku dentystycznego, odzież oraz nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, urządze-
nia do obrazowania medycznego, medyczne urządzenia 
do diagnostyki oraz badania i kontroli, produkty i materiały 
do zszywania i zamykania ran, lampy do celów medycz-
nych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, 
amalgamaty dentystyczne, kauczuk do celów dentystycz-
nych, cement stomatologiczny, lakier dentystyczny, ma-
styksy dentystyczne, wosk dentystyczny, kleje do protez 
dentystycznych, dentystyczne materiały ścierne, materiały 
do sztucznych zębów, materiały do plombowania zębów, 
materiały do naprawiania zębów oraz protez dentystycz-
nych, siatki do protez dentystycznych, metale ukształto-
wane do stomatologii, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i materiały diagnostyczne, opatrunki medyczne, medycz-
ne materiały opatrunkowe i aplikatory, surowce denty-
styczne, podkłady z metali do celów stomatologicznych, 
materiały dentystyczne do odcisków, Biznesowe zarzą-
dzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowy-
mi, Usługi w zakresie organizowania targów, giełd, aukcji 
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa han-
dlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie 
wyboru i doboru produktów, 40 Produkcja na zamówienie 
protez stomatologicznych, siatek do protez dentystycz-
nych i sztucznych szczęk, Usługi technika dentystyczne-
go, 44 Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
projektowania i implantacji dostosowanych siatek implan-
tów stomatologicznych, Dopasowywanie przyrządów pro-
tetycznych, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi 
doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wypoży-
czanie instrumentów stomatologicznych.

(210) 527797 (220) 2021 04 21
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SIR JOHN TONIC WATER ORIGINAL PREMIUM 
PRODUCED ON NATURAL WATER FROM 
OSTROMECKO

(531) 26.01.02, 02.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owo-
cowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, 
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe 
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje 
owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje 
izotoniczne i energetyczne, toniki.

(210) 527798 (220) 2021 04 21
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Frugo Figa z makiem
(510), (511) 30 Lody, lody spożywcze, lody spożywcze 
w proszku, 32 Napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owo-
cowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, 
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe 
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje 
owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje 
izotoniczne i energetyczne.

(210) 527806 (220) 2021 04 21
(731) KYZIOŁ EWELINA LORIENT, Kuchary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lorient by nature

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy, emulsje, płyny do twarzy 
i do ciała, pianki kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, środki 
do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Balsamy do włosów, kosmetyki i odżywki do wło-
sów, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Dezodoranty, 
Detergenty, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki ko-
smetyczne do makijażu i demakijażu, Maseczki kosmetyczne, 
Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki do twarzy, Środki 
upiększające, Produkty kosmetyczne do opalania i ochrony 
przed słońcem, Preparaty do depilacji i golenia, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Nielecznicze preparaty i artyku-
ły toaletowe, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Kadzidełka, 
Barwniki kosmetyczne, Pumeks, 5 Produkty i preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji skóry, Środki bakteriobójcze i preparaty 

bakteryjne do celów medycznych, Balsamy i olejki do celów 
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, Detergenty do celów medycznych, Dezodoranty inne niż 
do użytku osobistego, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Oleje i zioła lecznicze, Preparaty farmaceutyczne 
przeciwłupieżowe, Środki oczyszczające, Tampony i podpa-
ski, Środki do odświeżania powietrza, Kremy do celów lecz-
niczych, Preparaty do kąpieli leczniczych, Preparaty lecznicze 
do skóry, Preparaty witaminowe, Produkty przeciwsłoneczne 
jako maści przeciw oparzeniom słonecznym, Produkty i ar-
tykuły do diet żywieniowych do stosowania leczniczego, 
35 Prowadzenie sklepów i hurtowni z artykułami kosmetycz-
nymi, perfumeryjnymi, preparatami do pielęgnacji ciała i wło-
sów, preparatami leczniczymi dla skóry i włosów, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym online oraz sprzedaż wysyłko-
wa artykułów kosmetycznych, perfumeryjnych, preparatów 
do pielęgnacji ciała i włosów, preparatów leczniczych dla skó-
ry i włosów, Promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, Bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi informacji 
handlowej, Usługi pośrednictwa handlowego polegające 
na kojarzeniu kontrahentów handlowych, Doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrowego i rekrutacji personelu, Usługi 
udostępniania know-how w zakresie działalności handlowej, 
Usługi zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, Zamówienia handlowe, 
Zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania licencji na towary i usług na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie franchising, Udzielenie pomo-
cy w zakresie organizowania i doradztwa dot. Prowadzenia 
punktów sprzedaży w ramach sieci franchisingowej, Import 
i eksport towarów i usług, 44 Usługi salonów i klinik kosme-
tycznych, 45 Udzielanie licencji praw własności przemysłowej 
i praw autorskich, Udzielanie licencji dla projektów franczyzo-
wych, Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, 
Usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków 
towarowych i know-how.

(210) 527813 (220) 2021 04 21
(731) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDOCELL MAX Pielęgnuję, bo kocham.

(531) 26.01.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła i żele, Kremy, Pasty, Lotiony, 
Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomad-
ki do ust, Antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do go-
lenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Środki do mycia i pielęgnacji 
włosów, Szampony, Preparaty do i po opalaniu, Produkty per-
fumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosme-
tyczne, Środki sanitarne, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Olejki eteryczne, 5 Preparaty kosme-
tyczne do celów leczniczych, Produkty farmaceutyczne.
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(210) 527837 (220) 2021 04 19
(731) OSTROWSKI IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niestachów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROWSKI

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.04.01
(510), (511) 40 Ubój.

(210) 527840 (220) 2021 04 20
(731) BANASZYŃSKI RADOSŁAW BIREX FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLOWA, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spiżarnia Smaków TAWERNA CZARNY BOCIAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.15, 03.07.07
(510), (511) 29 Warzywa gotowane, warzywa konserwo-
wane, warzywa suszone, marynaty warzywne, warzywa 
mrożone, konserwy z warzywami, sałatki warzywne, sałatki 
warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, 
sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków 
roślin, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, sałatki owo-
cowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki 
ziemniaczane, Warzywa kwaszone, kapusta biała kwaszo-
na z i/lub ziołami i/lub chrzanem i/lub czosnkiem, kapusta 
czerwona kwaszona, buraki kwaszone, papryka kwaszona, 
czosnek kwaszony, ogórki kwaszone, ogórki kwaszone z ja-
rzynami, pikle, Mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone 
mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywno-mię-
sne, Przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe 
warzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory i dania go-
towe warzywno-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka 
po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, flaczki, gołąbki 
w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie 
pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym, krokiety 
z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, mrożone dania go-
towe wegetariańskie, Owoce gotowane, owoce konserwo-
wane, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, owoce 
suszone, owoce mrożone, owoce kandyzowane, konserwy 
z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, przeciery 
owocowe, musy owocowe, owoce smażone, chrupki owo-
cowe, galaretki owocowe, kompoty, konfitury, marmolady, 
dżemy, Rośliny strączkowe konserwowane, soczewica kon-
serwowana, soja konserwowana, groch konserwowany, 
oliwki konserwowane, Zioła suszone, zioła ogrodowe kon-
serwowane, Grzyby suszone, grzyby konserwowane, Soki 
warzywne do sporządzania potraw, koncentrat pomidoro-
wy, Mięso, przetwory mięsne, konserwy mięsne, drób, prze-
twory z drobiu, konserwy drobiowe, dziczyzna, przetwory 
z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, konserwy rybne, 
wyroby garmażeryjne z mięsa, devolaje, kotlety mielone, pul-
pety, Jaja, mleko i produkty z mleka, oleje i tłuszcze jadalne, 
margaryna, bakalie, Buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup, 

galaretki mięsne, galaretki mięsne z warzywami, 30 Mąka, 
wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania 
na bazie produktów zbożowych i mąki, makarony, makarony 
z dodatkiem warzyw, ravioli, pizza, podkłady do pizzy, lasa-
gne, zapiekanki, paszteciki, produkty zbożowe, kasze, muesli, 
chleb, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, bisz-
kopty, ciasta w proszku, ozdoby do ciast i wypieków, polewy 
do ciast i wypieków, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki 
owocowe, Lody, lody spożywcze, sorbety, miód, propolis 
i inne spożywcze produkty pszczelarskie, Musztarda, ocet, 
sosy, sosy przyprawowe, sosy do sałat, sosy do sałatek, sosy 
mięsne, przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, ke-
czup, majonezy, Wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak: 
pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane 
z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopyt-
ka, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z se-
rem i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzy-
bami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki 
z serem, naleśniki z owocami, 32 Napoje bezalkoholowe, 
drinki bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki warzywne, Soki 
owocowo-warzywne, Napoje i nektary owocowe, warzyw-
ne i owocowo-warzywne, Wody mineralne, Wody stołowe, 
Wody źródlane, Napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na ba-
zie wody, Bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane 
i niegazowane, Lemoniady.

(210) 527855 (220) 2021 04 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERRA INTERNATIONAL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sło-
dycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka 
[cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Ba-
tony, Guma do żucia, Syropy, Polewy cukiernicze, Sezamki, 
35 Usługi sprzedaży związane z następującymi towarami: 
kawa. herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze, cukierki, cu-
kierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówka [cukierek], wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batony, guma do żucia, 
syropy, polewy cukiernicze, sezamki, Organizowanie targów 
i wystaw, Reklama.

(210) 527869 (220) 2021 04 20
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

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

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Narożnik tapicerowany.

(210) 527872 (220) 2021 04 20
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

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

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Narożnik tapicerowany.

(210) 527873 (220) 2021 04 19
(731) IBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, Działalność reklamowa, w szczególności w dzie-
dzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Reklama 
i marketing, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Reklamy online, 41 Usługi wydaw-
nicze, Usługi reporterskie, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elek-
tronicznych on-line, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Interne-
cie, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Usługi publikacji multimedialnego 
oprogramowania rozrywkowego, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe).

(210) 527875 (220) 2021 04 19
(731) FREEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 05.03.14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Panele słoneczne 
do wywarzania energii elektrycznej, Przenośne panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, Inwertery elek-
tryczne, Falowniki fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowolta-
iczne), Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektrycz-
ne i mechaniczne), 37 Instalacja, montaż oraz serwisowanie 
instalacji odnawialnych źródeł energii w szczególności in-
stalacji systemów ogrzewania słonecznego, Instalacji ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, instalacji systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną, Montaż, naprawa 

oraz serwisowanie pomp ciepła i rekuperatorów, Montaż, 
konserwacja i naprawa instalacji wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych, Montaż, naprawa oraz serwisowanie stacji łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, Montaż, naprawa i kon-
serwacja urządzeń i przyrządów sterujących i kontrolnych 
instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacji grzewczych, 
elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 42 Usługi 
projektowania technicznego związane z elektrowniami foto-
woltaicznymi, doradztwo techniczne, projektowanie tech-
niczne, audyty techniczne.

(210) 527905 (220) 2021 04 20
(731) PŁACHETKA MAŁGORZATA M.P. POLRAJ, Chyby
(540) (znak słowny)
(540) MP.POLRAJ
(510), (511) 19 Płoty, parkany niemetalowe, Ogrodzenia jako 
płoty graniczne z materiałów niemetalowych, Ogrodzenia 
niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, Niemetalowe mate-
riały ogrodzeniowe, Słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucz-
nych, Słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, 
Podpory do słupków ogrodzeniowych, niemetalowe, Ogro-
dzenie przeciwkorozyjne [materiały budowlane niemetalo-
we], Betonowe materiały budowlane, Budowlane elementy 
z betonu, Niemetalowe formy niemetalowe do betonu, Masa 
betonowa prefabrykowana, Kruszywa wykorzystywane 
do przygotowywania betonu, Wymieszany beton wylewany 
na miejscu, Gotowe betonowe elementy budowlane, Wy-
kończenia betonowe z fakturą, Materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i betonu, Ściany betonowe do celów budowlanych, Nie-
metalowe ogrodzenia balkonowe, Ogrodzenia z tworzyw 
sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, Nie-
metalowe ogrodzenie z siatki plecionej, Niemetalowe słupki 
ogrodzeniowe, Niemetalowe panele ogrodzeniowe, Nieme-
talowe szyny na ogrodzenia, Ogrodzenia z laminowanego 
szkła, Słupki niemetalowe typu T-post do ogrodzeń, Nieme-
talowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadzania 
w ziemi.

(210) 528065 (220) 2021 04 26
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.02.09, 29.01.15, 16.03.13, 03.02.24
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
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czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-

gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
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Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-

metry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków.

(210) 528067 (220) 2021 04 21
(731) THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE PARASIGHT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, 
Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wi-
deo, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane magne-
tycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, Dyski gier kompu-
terowych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie 
komputerowe], Nagrane programy gier komputerowych, 
Oprogramowanie do gier wideo, Programy do gier wideo, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-li-
ne, Oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla 
wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, Pro-
gramy do gier wideo do pobrania, Informacje do pobrania 
nawiązujące do gier, Oprogramowanie do aplikacji kom-
puterowych do gier, Oprogramowanie gier rzeczywistości 
wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Kino 
wirtualnej rzeczywistości [VR], Oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej, Oprogramowanie do gier z rzeczywi-
stością rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości roz-
szerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej, Programy gier komputerowych 
do pobierania, Programy gier elektronicznych do pobrania, 
Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednic-
twem Internetu [oprogramowanie], Programy gier kompu-
terowych do symulacji obrotu papierami wartościowymi 
[oprogramowanie], Programy interaktywnych gier wideo, 
Programy interaktywnych multimedialnych gier kompute-
rowych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy 
komputerowe dla dzieci, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do edukacji, Interaktywne multimedialne pro-
gramy komputerowe, Programy interaktywnych multime-
dialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do kompu-
terów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie 
z gier komputerowych, Programy komputerowe, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Programy komputerowe przecho-
wywane w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe 
w postaci filmów kinematograficznych, Film kinematogra-
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ficzny, naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinema-
tograficzne filmy, 41 Udostępnianie gier komputerowych 
on-line, Usługi gier online, Usługi rozrywkowe w zakresie 
gier komputerowych i wideo, Usługi w zakresie gier elektro-
nicznych, w tym udostępnianie gier online lub za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie gry 
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez 
globalną sieć l/lub Internet, Udostępnianie gier za pośred-
nictwem systemów komputerowych, Udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
Usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone 
online z sieci komputerowej, Usługi w zakresie gier elektro-
nicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier elektro-
nicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier 
online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Gry inter-
netowe [nie do pobrania], Organizowanie gier z udziałem 
publiczności, Usługi w zakresie gier do celów rozrywko-
wych, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier 
komputerowych, Usługi w zakresie gier elektronicznych, 
Organizowanie gier edukacyjnych, 42 Projektowanie gier, 
Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, 
Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rze-
czywistości, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania gier komputerowych, Programowanie komputerowe 
w zakresie gier wideo, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowanie 
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych 
oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Progra-
mowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie 
komputerowe w zakresie gier komputerowych, Programo-
wanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier kompute-
rowych, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym, Edycja programów komputerowych, Konwersja 
kodów informatycznych dla osób trzecich, Opracowywanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(210) 528073 (220) 2021 04 22
(731) ROSA KAZIMIERZ WWW.ZAPACHNIJ.PL, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) odlewki perfum WWW.ODLEWKIPERFUM.PL

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z preparatami do włosów, Usługi sklepów detalicznych 
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Rozprowadzanie próbek 
dla celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w In-
ternecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
Pokazy towarów, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Prezentacje towarów i usług, Usługi reklamowe w zakresie 
artykułów perfumeryjnych, Badania marketingowe w dzie-
dzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów 
do pielęgnacji urody, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlo-
we dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycz-
nych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie ko-
smetyków, Udostępnianie porad dotyczących konsumenc-
kich produktów kosmetycznych.

(210) 528075 (220) 2021 04 22
(731) DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Dąbrowa Górnicza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dąbrowskie Wodociągi

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14, 
26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 37 Usługi dotyczące budowy, konserwacji i na-
prawy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór 
budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, 39 Usługi do-
tyczące zaopatrzenia w wodę, dystrybucji wody, transport 
rurociągami, dystrybucja energii i prądu elektrycznego, 
40 Usługi dotyczące uzdatniania wody, oczyszczania ście-
ków, wytwarzania energii, 42 Usługi w zakresie wykonywa-
nia analiz i badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wody, opracowywanie projektów technicznych w zakresie 
dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz insta-
lacji do ich przesyłu, doradztwo w zakresie planowania zu-
życia energii.

(210) 528081 (220) 2021 04 21
(731) GIBAS TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MST AUTOMATION



Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 265

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, administracja serwerów, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktuali-
zacja i konserwacja oprogramowania i programów kompu-
terowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapo-
biegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja opro-
gramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogra-
mowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramo-
wania do smartfonów, aktualizacja stron głównych do sieci 
komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, anali-
za i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania 
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczą-
ce programów komputerowych, badania dotyczące prze-
twarzania danych, badania dotyczące technologii, badania 
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania 
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, badania przemysłowe obiektów tech-
nicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w za-
kresie wydajności systemów komputerowych, badania przy 
użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności sys-
temów komputerowych, badania techniczne dotyczące 
komputerów, badania technologiczne dotyczące kompute-
rów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, bada-
nia w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodo-
wanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu 
komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowa-
niu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzę-
tem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradz-
two i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero-
wych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradz-
two techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem opro-
gramowania komputerowego, doradztwo techniczne zwią-
zane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, do-
radztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputero-
wych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron głównych i stron interneto-
wych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywa-
nia oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo 
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, 
doradztwo związane z konserwacją oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych 
komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem 
do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów komputero-
wych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji 

i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-
-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, dostarczanie informacji związa-
nych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, dostarczanie informacji zwią-
zanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych ra-
portów w zakresie informatyki, edycja programów kompute-
rowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji 
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting kom-
puterowych baz danych, hosting mobilnych stron interneto-
wych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, hosting prze-
strzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, 
instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja i aktualizacja programów do prze-
twarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja 
i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, kon-
serwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowa-
nia komputerowego dla systemów komputerowych, instala-
cja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy da-
nych, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, 
kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji związanych 
z technologią informacyjną, kompilacja programów kompu-
terowych, kompilacja stron internetowych, kompresja da-
nych do elektronicznego przechowywania, konfiguracja 
komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfigura-
cja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, kon-
figuracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramo-
wania, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do syste-
mów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania 
do systemów łączności, konserwacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputero-
wych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, konwer-
sja danych elektronicznych, konwersja danych i programów 
komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowa-
nie programów komputerowych, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring 
systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn, moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, naukowe usługi programowania komputerów, oce-
na wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzor-
cowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, Oferowanie tymczasowego korzystania z nie-
pobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania infor-
macjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobie-
ralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, 
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego 
oprogramowania on-line do zarządzania danymi, opracowa-
nie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, ak-
tualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kompu-
terowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod 
przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie 
kodów komputerowych, opracowywanie metod pomiaro-
wych i testujących, opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramo-
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wania do magazynowania i przywoływania danych multi-
medialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowa-
nia do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do użytku z systemami prze-
łączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do użytku z programo-
walnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania 
sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowni-
ków, opracowywanie oprogramowania do systemów łącz-
ności, opracowywanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, opracowywanie oprogramowania komputero-
wego na potrzeby projektowania wspomaganego kompu-
terowo / produkowania wspomaganego komputerowo 
CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania 
do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opraco-
wywanie podręczników technicznych, opracowywanie pro-
gramów do przetwarzania danych, opracowywanie progra-
mów do przetwarzania danych na zamówienie osób trze-
cich, opracowywanie programów komputerowych zapisy-
wanych na nośnikach danych oprogramowanie prze-zna-
czonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzo-
wanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projekto-
wanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwią-
zań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie 
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów 
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarzą-
dzania energią i prądem, opracowywanie systemów kompu-
terowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, 
opracowywanie systemów przechowywania danych, opra-
cowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, 
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywa-
nie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa 
SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, pisanie na zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, 
pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie 
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu 
maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu 
oszczędzanie energii, porady techniczne związane z kompu-
terami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace 
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w za-
kresie e-commerce, prace badawczo - rozwojowe w zakresie 
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne do-
radztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi do-
radcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu komputerowego związanego m in. 
z e-commerce, programowanie elektronicznych systemów 
kontroli, programowanie komputerów w celu kontrolowania 
przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, 
programowanie komputerów do drukowania kodów kresko-
wych, programowanie komputerów i projektowanie opro-
gramowania, programowanie komputerów i konserwacja 
programów komputerowych, programowanie komputerów 
na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, programowanie komputerowe dla branży e-
-commerce i usługowo-handlowej, programowanie kompu-
terowe do przetwarzania danych, programowanie kompute-
rowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania 
danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 

programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjne-
go, programowanie oprogramowania komputerowego 
do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania komputerowego do szaco-
wania i obliczania danych, programowanie oprogramowania 
do zarządzania energią, programowanie oprogramowania 
do elektronicznego przetwarzania danych EDP, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie oprogramowania operacyjnego 
do sieci i serwerów komputerowych, programowanie opro-
gramowania do opracowywania stron internetowych, progra-
mowanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządza-
nia zapasami, programowanie oprogramowania do platform 
informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowa-
nia do celów badań rynkowych, programowanie oprogramo-
wania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, pro-
gramowanie oprogramowania do reklamy on-line, programo-
wanie programów do przetwarzania danych, programowanie 
programów zabezpieczających przed zagrożeniami interneto-
wymi, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, pro-
gramowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron 
internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie baz da-
nych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Inter-
necie, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron inter-
netowych, projektowanie i opracowywanie systemów bez-
pieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opraco-
wywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu 
do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opraco-
wywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywa-
nie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania łańcuchem do-
staw, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycz-
nej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewo-
dowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organi-
zowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, 
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządza-
nia energią, projektowanie i opracowywanie programów 
komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywa-
nie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania 
procesami, projektowanie i opracowywanie programów za-
bezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
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wej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowa-
dzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do importowania danych i zarządzania nimi, projekto-
wanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemy-
słu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji na-
tychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci 
telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sie-
ciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projekto-
wanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów 
mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie kom-
puterów, projektowanie komputerów i oprogramowania 
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, 
projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja 
komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii 
informacyjnej, udzielanie porad technicznych związanych 
ze środkami oszczędności energii, umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania online nie do pobrania 
do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, 
usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi ba-
dawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, 
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochro-
ny przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi doradcze 
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi do-
radcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicz-
nego związane z programowaniem komputerowym, usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, 
usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania 
danych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem 
komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące kompute-
rów i informatyki, usługi pisania programów komputero-
wych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, 
usługi przechowywania danych elektronicznych i tworze-
nia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania 
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektro-
nicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi testowania obciążenia 
stron internetowych, usługi testowania użyteczności wi-
tryn internetowych, wynajem oprogramowania kompute-
rowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogra-
mowania komputerowego do odczytywania bazy danych 
z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, zapewnianie badań tech-
nicznych z zakresu programowania komputerowego, za-
pewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników 
programów komputerowych, zarządzanie projektami w za-
kresie technologii informacyjnych, zarządzanie stronami 
internetowymi na rzecz osób trzecich.

(210) 528154 (220) 2021 04 27
(731) SIKORSKI PAWEŁ, Wola Branicka
(540) (znak słowny)
(540) BAZILIO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likiery, 
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Koktajle, Wino, Wódka, 
Whisky, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa.

(210) 528159 (220) 2021 04 27
(731) POŹNIAK PIOTR, Łapiguz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Skóry pielęgnacja i renowacja

(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Bejce do skóry, Barwniki do skóry, Barwniki, 
Lakiery, Rozcieńczalniki do lakierów, Zagęszczacze do lakie-
rów, Preparaty w postaci farby, Farby [inne niż izolacyjne lub 
szkolne pudełka z farbami], Koloranty, Utrwalacze do barw-
ników, 3 Środki do polerowania skóry, Środki konserwujące 
do skóry, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Aero-
zole do odświeżania i oczyszczania skóry, Środki do czysz-
czenia tapicerki, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, 
Płyny do czyszczenia, Ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], 
Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, 
Ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do pole-
rowania, Preparaty zapachowe, Preparaty do nabłyszczania 
skóry, 37 Usuwanie plam ze skóry, Czyszczenia tapicerki, Na-
prawa i konserwacja tapicerki, Nakładanie farby w sprayu, 
Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Konserwacja, 
czyszczenie, reperacja skór, Udzielanie informacji, porad 
i konsultacji na temat czyszczenia, Informacja o naprawach, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli.

(210) 528165 (220) 2021 04 26
(731) FILHARMONIA POMORSKA  

IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO JANA 

PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych, 35 Działania reklamowe, promo-
cyjne i public relations związane z wydarzeniami artystycz-
nymi, 41 Prowadzenie i organizowanie koncertów, orkiestry 
i zespoły muzyczne (usługi).

(210) 528171 (220) 2021 04 26
(731) WODZYŃSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOFUNKCYJNE VEVEX, Konin
(540) (znak słowny)
(540) ALIZAROL
(510), (511) 1 Odczynniki do badania kwasowości mleka.
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(210) 528173 (220) 2021 04 26
(731) ARP LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.01.01, 17.02.17
(510), (511) 36 Finansowanie działalności przemysłowej, Za-
pewnianie finansowania wyposażenia, Zapewnienie finan-
sowania handlu, Finansowanie przedsiębiorstw gospodar-
czych, Usługi finansowania przemysłowego, Usługi finanso-
wania samochodów, Finansowanie przedsięwzięć bizneso-
wych, Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie 
rozwoju produktów, Finansowanie podmiotów handlowych, 
Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Finan-
sowanie oparte na aktywach, Leasing finansowy, Finansowa-
nie leasingu samochodów, Finansowanie leasingu pojazdów, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Leasing finansowy sprzętu 
telekomunikacyjnego, Pożyczki na zakup leasingowy, Finan-
sowanie zakupów leasingowych samochodów, Świadczenie 
finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów 
na raty (leasing), Finansowanie zakupów w formie leasin-
gu, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Finansowanie projektów, Finansowanie inwestycji, Finanso-
wanie nabycia, Pożyczki (finansowanie), Finansowanie za-
kupów, Zapewnienie finansowania, Finansowanie towarów, 
Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Zapewnienie 
finansowania dla firm, Zapewnienie finansowania dla przed-
siębiorstw, Finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, 
Pożyczki (finansowanie) i dyskonto weksli, Zapewnienie fi-
nansowania w zakresie sprzedaży, Usługi finansowania zwią-
zane z handlem, Usługi finansowania kupna na raty, Kredyty 
hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie pożyczek, 
kredytów hipotecznych i gwarancji, Finansowanie pożyczek 
dotyczących maszyn biurowych, Organizowanie finansowa-
nia w zakresie operacji budowlanych, Usługi finansowania 
w zakresie zabezpieczenia funduszy dla przedsiębiorstw, 
Organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapita-
le trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia, 
Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing).

(210) 528189 (220) 2021 04 26
(731) DAMAK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzędy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMAK Harika

(531) 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, Mięso i wyroby mięsne, Mięso pieczone, Baranina w pla-
strach, Wieprzowina, 43 Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowy-

wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 528206 (220) 2021 04 26
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) VITASECRET
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 528211 (220) 2021 04 28
(731) CHMIELEWSKI KRZYSZTOF, CHMIELEWSKI DARIUSZ 

DENTAL PRINT 3D SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3D DENTAL PRINT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do grafiki komputerowej 
stosowanej w leczeniu pacjentów, Oprogramowanie do pro-
gramów graficznych stosowanych przy diagnozowaniu/ ba-
daniu/ leczeniu pacjentów, 10 Przyrządy medyczne, miano-
wicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucz-
nych, Protezy i sztuczne implanty, Materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Implanty 
chirurgiczne składające się z elementów sztucznych, Implan-
ty (protezy) do chirurgii stomatologicznej, Implanty denty-
styczne, Implanty (protezy) do użytku w chirurgii szczękowej, 
Implanty protetyczne, Implanty medyczne, Implanty kostne, 
Modele implantów, Mosty do implantów dla celów denty-
stycznych, 35 Publikowanie tekstów sponsorowanych i rekla-
mowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Informacja handlowa, Wyceny han-
dlowe, Pozyskiwanie i systematyzowanie komputerowych 
baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama i promo-
cja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, 40 Usługi druku 3D dla 
celów medycznych, Formowanie modeli implantów do ciała 
ludzkiego.

(210) 528257 (220) 2021 04 29
(731) NEWREH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newreh physio & sport
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 44 Fi-
zjoterapia.

(210) 528262 (220) 2021 04 29
(731) POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) polymertech
(510), (511) 1 Polimery chemiczne, Składniki i materiały che-
miczne do celów naukowych, Biodegradowalne kompozyty 
polimerowe, Polimery do zastosowania w przemyśle, Poli-
mery wzbogacane, Mieszaniny fotoutwardzalne zawierające 
polimery, Polimery do stosowania przy wytwarzaniu klejów, 
17 Kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, 42 Prze-
mysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi badawcze, Usługi 
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii.

(210) 528266 (220) 2021 04 29
(731) BIOCHEFA PHARMACEUTICAL RESEARCH AND 

PRODUCTION PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Panówki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biochefa Pharmaceutical Research and Production 

Plant

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty medyczne, Preparaty weterynaryjne, Preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne zawarte w tej klasie.

(210) 528279 (220) 2021 04 29
(731) KORSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRACEON SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.18
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-

nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe 
nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Re-
klama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, 38 Telekomunikacja, Transmisja plików cy-
frowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, 42 Badania 
oraz usługi, - naukowe i techniczne, oraz ich projektowa-
nie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie pro-
jektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Kontrola 
jakości, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Analizy systemów kompu-
terowych, Projektowanie systemów komputerowych, Kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Przecho-
wywanie danych elektronicznych, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Chmura obliczeniowa, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Doradz-
two dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Usługi szyfrowania danych, Opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako 
usługa [PaaS], Opracowywanie platform komputerowych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkow-
ników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji online.

(210) 528280 (220) 2021 04 29
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfna śląska
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin.

(210) 528281 (220) 2021 04 29
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfno śląsko
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin.

(210) 528284 (220) 2021 04 29
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA Najbardziej śląska 

ze śląskich
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin.

(210) 528298 (220) 2021 04 30
(731) REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zbąszyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUŻEL

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.07

(510), (511) 3 Skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
-], Balsamy do ciała, Kremy chłodzące do użytku kosmetycz-
nego, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy 
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do ciała, Kremy do cia-
ła [kosmetyki], Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry, 
inne niż do użytku medycznego, Kremy do jasnej karnacji, 
5 Lek łagodzący oparzenia, Opatrunki na oparzenia, Maści 
o właściwościach leczniczych, Okłady, Leki dla ludzi, Leki 
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 44 Opie-
ka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka 
medyczna i zdrowotna.

(210) 528299 (220) 2021 04 30
(731) ANDRZEJEWSKA MILENA, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laveritta*PL HODOWLA KOTÓW MAINE COON

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 03.01.06, 03.01.16, 
03.01.24

(510), (511) 31 Żywe zwierzęta, Koty, 44 Hodowla zwierząt, 
Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Usługi doradcze 
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi ko-
smetyczne dla kotów, Usługi hodowli kotów.

(210) 528311 (220) 2020 05 18
 (310) 88741791 (320) 2019 12 30 (330) US
(731) Swift IP, LLC, Weston, US
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 19 Masy szpachlowe, pasty szpachlowe.

(210) 528313 (220) 2021 04 30
(731) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) cnssolutions
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowa-
nia.

(210) 528315 (220) 2021 04 30
(731) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dps software
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 528334 (220) 2021 04 30
(731) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MONDESTATE
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości komer-
cyjnych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
doradcze związane z obrotem nieruchomościami, w tym 
sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomo-
ści, Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości, 
Doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nie-
ruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finan-
sowych dotyczących nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
w zakresie usług bankowych dotyczących nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie wyboru usług bankowych, finanso-
wych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, 
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 528335 (220) 2021 04 30
(731) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONDESTATE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi dorad-
cze związane z obrotem nieruchomościami, w tym sprzeda-
żą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości, Usługi 
doradcze związane z rynkiem nieruchomości, Doradztwo 
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ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie usług finansowych dotyczących 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług ban-
kowych dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
wyboru usług bankowych, finansowych lub ubezpieczenio-
wych dotyczących nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Pośrednictwo w zakresie wyceny nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528337 (220) 2021 04 30
(731) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONDESTATE

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości komer-
cyjnych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
doradcze związane z obrotem nieruchomościami, w tym 
sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomo-
ści, Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości, 
Doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nie-
ruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finan-
sowych dotyczących nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
w zakresie usług bankowych dotyczących nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie wyboru usług bankowych, finanso-
wych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, 
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 528340 (220) 2021 04 30
(731) VILLA DEVELOPMENT V.D. MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Mińsk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA DEVELOPMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmo-
wania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, 42 Usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, Projek-
towanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, 
Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, 
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne 
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące 

inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Do-
radztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Deko-
racja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu.

(210) 528342 (220) 2021 04 30
(731) VILLA DEVELOPMENT V.D. MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Mińsk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VD Villa Development

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmo-
wania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, 42 Usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, Projek-
towanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, 
Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, 
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne 
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące 
inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Do-
radztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Deko-
racja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu.

(210) 528345 (220) 2021 05 01
(731) JEDLICZKA TADEUSZ, Włoszczowa
(540) (znak słowny)
(540) Folwark Podzamcze
(510), (511) 41 Organizacja wystaw zwierząt do celów kul-
turalnych lub edukacyjnych, Zajęcia sportowe i kulturalne, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, 43 Zakwaterowanie tymczasowe świadczone 
przez rancza dla turystów, Pensjonaty dla zwierząt.

(210) 528346 (220) 2021 05 01
(731) IWANOWSKA-POLKOWSKA MARTA MANUFAKTURA 

ROZWOJU, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamiętaj, żeby się dziś nażyć!

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyj-
ne na lodówki, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy 
na lodówki, Naklejki termoczułe, nie do użytku medyczne-
go, Książki elektroniczne do pobrania, Podcasty, Podcasty 
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do pobrania, 14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy 
[ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Ar-
tykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobiste-
go, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyro-
by jubilerskie [biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książ-
ki edukacyjne, Książki z grafiką, Książki z plakatami, Książki 
z opowiadaniami, Bloczki do notowania, Bloczki do zapisy-
wania, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane ma-
teriały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Naklejki na samochody, Afi-
sze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki 
do stron, Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Za-
kładki do książek, Zakładki, Zakładki do książek z metali szla-
chetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki 
indeksujące, Zakładki indeksujące do dokumentów, Skórza-
ne zakładki do książek, Zakładki papierowe do książek, Za-
kładki samoprzylepne, Papierowe torby na prezenty, Worki 
i torby papierowe, 18 Płócienne torby na zakupy, Tekstylne 
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, 
Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątko-
we, Torby na zakupy, 21 Kubki gliniane, Koszyki na butel-
ki, pokryte metalem szlachetnym, Kubki plastikowe, Kubki 
termiczne, Kubki podróżne, Kubki wykonane z tworzyw 
sztucznych, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane 
z cienkiej porcelany kostnej, Kubki z podwójną ścianką, 
Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki z uchem, 
z metali szlachetnych, 25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rę-
kawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, 41 Usługi trenerskie, Konferencje (organizowa-
nie i prowadzenie -), Organizowanie i obsługa konferencji, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongre-
sów, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organi-
zowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizo-
wanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, 
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie semi-
nariów i konferencji, Organizowanie kongresów i konferen-
cji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem konferencji, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla do-
rosłych, Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane 
szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji 
grup wsparcia dla rodziców, Szkolenia personelu, Szkolenia 
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkole-
nia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakre-
sie umiejętności biznesowych, Usługi konsultacyjne zwią-
zane ze szkoleniami pracowników, Usługi edukacyjne zwią-
zane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi doradcze w za-
kresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkole-

nia i kształcenia zawodowego, Wydawanie audiobooków, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Coaching, 
Usługi coachingowe.

(210) 528347 (220) 2021 05 01
(731) IWANOWSKA-POLKOWSKA MARTA MANUFAKTURA 

ROZWOJU, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAŻYJ SIĘ!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.06
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyj-
ne na lodówki, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy 
na lodówki, Naklejki termoczułe, nie do użytku medyczne-
go, Książki elektroniczne do pobrania, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, 14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy 
[ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książ-
ki edukacyjne, Książki z grafiką, Książki z plakatami, Książki 
z opowiadaniami, Bloczki do notowania, Bloczki do zapisy-
wania, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane ma-
teriały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Naklejki na samochody, Afi-
sze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki 
do stron, Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Za-
kładki do książek, Zakładki, Zakładki do książek z metali szla-
chetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki in-
deksujące, Zakładki indeksujące do dokumentów, Skórzane 
zakładki do książek, Zakładki papierowe do książek, Zakładki 
samoprzylepne, Papierowe torby na prezenty, Worki i torby 
papierowe, 18 Płócienne torby na zakupy, Tekstylne torby 
na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, Torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby 
na zakupy, 21 Kubki gliniane, Koszyki na butelki, pokryte me-
talem szlachetnym, Kubki plastikowe, Kubki termiczne, Kub-
ki podróżne, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Kubki 
wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z cienkiej porcelany 
kostnej, Kubki z podwójną ścianką, Kubki z uchem, nie z me-
tali szlachetnych, Kubki z uchem, z metali szlachetnych, 
25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi 
trenerskie, Konferencje (organizowanie i prowadzenie -), Or-
ganizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowa-
dzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadza-
nie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji doty-
czących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Organizowanie konferencji związanych ze szko-
leniem zawodowym, Organizowanie spotkań i konferencji, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
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nych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publi-
kowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szko-
lenia dla dorosłych, Skomputeryzowane szkolenia, Skompu-
teryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowe-
go, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia dla rodziców w zakresie 
organizacji grup wsparcia dla rodziców, Szkolenia personelu, 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie filozo-
fii, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, Usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkole-
nia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szko-
lenia i kształcenia zawodowego, Wydawanie audiobooków, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Coaching, 
Usługi coachingowe.

(210) 528351 (220) 2021 05 01
(731) GRONERT PIOTR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERG

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowa-
nymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia da-
chowe zawierające ogniwa słoneczne, Metalowe szkielety 
dachowe, Metalowe więźby dachowe, Pokrycia dachowe 
metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Płytki dachowe me-
talowe, Ołowiane materiały uszczelniające do krycia dachów, 
Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemeta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Da-
chowe (Pokrycia -) niemetalowe, Dachówki ceramiczne, Da-
chówki gliniane, Dachówki holenderskie [esówki, holender-
ki], Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Dachówki 
z zaprawy cementowej, Dachy (Niemetalowe konstrukcje 
pokryć -), 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjne-
go, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja.

(210) 528352 (220) 2021 05 01
(731) Cemsel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Stambuł, TR

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNUS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
05.13.07

(510), (511) 3 Preparaty do wybielania, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, 
Środki zmiękczające do tkanin, Preparaty do wywabiania 
plam, Detergenty do zmywarek do naczyń, Produkty per-
fumeryjne, Kosmetyki nielecznicze, Zapachy, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Dezodoranty dla zwierząt, Mydła, 
Środki do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia zębów, 
Preparaty do polerowania protez dentystycznych, Preparaty 
wybielające do zębów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Środki ścierne i polerskie, Płótno szmerglowe, 
Papier ścierny szmerglowy, Pumeks, Pasty ścierne, Preparaty 
do polerowania skóry, winylu, metalu i drewna, Pasty i kre-
my do skóry, winylu, metalu i drewna, Wosk do polerowa-
nia, 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne do celów 
medycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów farma-
ceutycznych i weterynaryjnych, Kosmetyki lecznicze, Suple-
menty diety do celów farmaceutycznych i weterynaryjnych, 
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, 
Preparaty medyczne do odchudzania, Żywność dla niemow-
ląt, Zioła lecznicze, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Preparaty i artykuły dentystyczne, Materiały do plombowa-
nia zębów, Wosk dentystyczny, Kleje do celów dentystycz-
nych, Materiał do naprawiania zębów, Preparaty higieniczne 
do celów medycznych, Podpaski higieniczne, Tampony hi-
gieniczne, Plastry, materiały opatrunkowe, Pieluchy papiero-
we i tekstylne dla niemowląt, dorosłych i zwierząt, Preparaty 
do niszczenia robactwa, Herbicydy, Fungicydy, Preparaty 
do niszczenia gryzoni, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Środki do oczyszczania powietrza, Odświeżacze 
powietrza, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, dentystyczne i weterynaryjne, Meble wykonane specjal-
nie do celów medycznych, Sztuczne kończyny i protezy, Me-
dyczne artykuły ortopedyczne, Gorsety do celów medycz-
nych, Ortopedyczne obuwie, Bandaże elastyczne, Bandaże 
podtrzymujące, Fartuchy chirurgiczne, Prześcieradła sterylne 
chirurgiczne, Środki pomocnicze do stymulacji seksualnej 
dla dorosłych, Prezerwatywy, Butelki dla dzieci, Smoczki dla 
dzieci, Smoczki do butek do karmienia, Gryzaki dla niemow-
ląt, Bransolety i pierścienie do celów medycznych, Branso-
letki przeciwreumatyczne, Obrączki przeciwreumatyczne, 
Rękawice i maski do celów medycznych.

(210) 528385 (220) 2021 05 04
(731) L’OREAL, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) VICHY LABORATOIRES. Zdrowie to podstawa, zacznij 

od skóry
(510), (511) 3 Kosmetyki, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry.

(210) 528387 (220) 2021 04 30
(731) SKRZYSZEWSKI PIOTR, PIESZYCE
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, 
Porady w zakresie stomatologii i protetyki, Stomatologia es-
tetyczna, Profilaktyka stomatologiczna, Pomoc medyczna.

(210) 528392 (220) 2021 04 30
(731) GLABUS MACIEJ, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shaka szajka

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 Apaszki, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna 
termoaktywna, biustonosze sportowe pochłaniające wil-
goć, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sporto-
we, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, 
bokserki, buty do biegania, buty do boksu, buty skórzane, 
buty sportowe, chustki (apaszki), ciepła bielizna (z długim 
rękawem i długimi nogawkami), czapki bejsbolówki, czapki 
bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki jako nakry-
cie głowy, czapki dziane, czapki sportowe, cylindry, czapki 
z daszkiem, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, damskie 
luźne topy, długie kimona, długie kurtki, dresy ortalionowe, 
dresy wiatroszczelne, eleganckie spodnie, fraki, garnitury 
męskie, garnitury w sportowym stylu, golfy, grube kurtki, 
kamizelki, kamizelki (bezrękawniki), kapelusze, kąpielówki, 
kimona, kombinezony, kominiarki, komplety do biegania, ko-
szule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule ele-
ganckie, koszule sportowe, koszule z kołnierzykiem, koszule 
z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki do bie-
gania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawa-
mi, krawaty, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim 
rękawem, koszuli z nadrukiem, krótkie spodnie, kurtki, kurtki 
bluzy, kurtki dresowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki mo-
tocyklowe, kurtki przeciwwiatrowe, kurtki sportowe, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, legginsy, majtki, marynarki do garniturów, obuwie, 
odzież, odzież do sztuk walki, odzież do uprawiania zapasów, 
odzież męska, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, 
paski, pasy do przechowywania pieniędzy, piżamy, podko-
szulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, po-

lary, pulowery, rękawice motocyklowe, rękawiczki, rękawiczki 
zimowe, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki z palcami, 
spodenki bokserskie, spodenki, smokingi, spodenki kąpielo-
we, spódnico-spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie 
sportowe, spodnie sportowe wchłaniające wilgoć, staniki 
sportowe, stroje do sportów walki, stroje sportowe, swetry 
polo, swetry rozpinane, szale, szaliki, szorty, T-shirty z krótkim 
rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, topy sportowe 
do rozgrzewki, ubiory do uprawiania sztuk walki, wiatrówki.

(210) 528397 (220) 2021 05 04
(731) KOPACZYŃSKI MAREK TECMAS, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUOS

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
29.01.12

(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], 
Elektryczne kosiarki do trawy, Generatory prądu, Generato-
ry prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące 
ciepło odpadowe, Generatory prądu wykorzystujące ogni-
wa słoneczne, Kosiarki, Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiar-
ki do zarośli [maszyny], Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Mechaniczne 
kosiarki do trawników, Piły [maszyny], Piły do gałęzi [silniko-
we], Piły o napędzie innym niż ręczny, Piły ręczne silnikowe, 
Piły silnikowe, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Piły taśmowe 
do drewna, Piły wyrzynarki, Piły z napędem mechanicznym, 
Pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, Pompy 
wody do pojazdów, Pompy wody do użytku w silnikach, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Przenośne generatory prą-
du elektrycznego, 8 Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Kosy obsługiwane ręcznie, Noże dla ogrodników, Noże 
ogrodnicze, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce 
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, 
Ostrza do noży, Ostrza do nożyc, Ostrza do pił, Piły do cięcia 
gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze 
do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzę-
dzia ręczne], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne narzędzia 
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, 
Ręczne pompy do pompowania wody ze studni, Sekatory, 
Sekatory ogrodnicze, Ścinacze do żywopłotów [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Świdry, Świdry obrotowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie].

(210) 528400 (220) 2021 05 04
(731) BROKERS 4 BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB4 Brokers 4 Business

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17, 27.05.22, 
27.07.01

(510), (511) 35 Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, 36 Usługi ubezpiecze-
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niowe, usługi aktuarialne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 41 Doradztwo 
zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, semi-
nariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów (szkolenie).

(210) 528422 (220) 2021 05 05
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) B

(531) 01.01.09, 25.07.17, 27.05.01, 25.07.25, 29.01.12
(571) opis znaku: Znak stanowi deseń składa się ze zwie-

lokrotnionych szarych liter B oraz zwielokrotnionych 
czteroramiennych szarych gwiazd w 4 wariantach - 
na niebieskim tle

(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Port-
monetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Tor-
by na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 
25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, 
Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rę-
kawiczki [odzież], Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], 
Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy telewi-
zyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 528425 (220) 2021 05 05
(731) INDIA COSMETICS AND FOOD DISTRIBUTION 

POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 17 Tkaniny termoodporne [do izolacji].

(210) 528432 (220) 2021 05 05
(731) OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pruszków

(540) (znak słowny)
(540) KLIMATS
(510), (511) 11 Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczo-
nych do przetwarzania danych, Systemy HVAC do pojazdów 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Wyciągi [wentylacja], 
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 528454 (220) 2021 05 05
(731) KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL, Zblewo
(540) (znak słowny)
(540) woytec
(510), (511) 7 Tokarki, Tokarki do szkła, Maszyny do ob-
róbki szkła, Diamenty szklarskie [części maszyn], Aparatura 
do cięcia, Aparatura do cięcia szkła, 9 Wyskalowane naczy-
nia szklane, Laboratoryjne wyroby szklane, Pomiarowe na-
czynia szklane, Szklane soczewki optyczne, Szklane wyroby 
biologiczne, Szklane naczynia miarowe, Szklane obudowy 
do akumulatorów, Naczynia szklane do pomiarów, Zlewki 
[laboratoryjne wyroby szklane], Pojemniki szklane głębokie 
do pomiarów, Rurki szklane do celów naukowych, Wyroby 
szklane do użytku w laboratorium, Wyroby szklane głębo-
kie do użytku laboratoryjnego, Szklane pojemniki głębokie 
do użytku laboratoryjnego, Wyroby szklane do celów nauko-
wych, Wyroby szklane do doświadczeń naukowych w labo-
ratoriach, Szklane wyroby biologiczne.

(210) 528456 (220) 2021 05 05
(731) LINES ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Lines Architekci
(510), (511) 42 Projektowanie budynków.

(210) 528458 (220) 2021 04 30
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIA MICHA

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielę-
gnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, kagańce, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, 
obroże dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla 
zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, 
okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów 
domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smy-
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cze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt, 
21 Czerpaki do karmy dla psów, grzebienie do rozczesywa-
nia sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczo-
ne dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, 
łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski 
dla zwierząt domowych, miski do zwierząt domowych (au-
tomatyczne), miski do picia dla zwierząt domowych, miski 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów 
wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla 
zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki 
(kuwety) na nieczystości dla zwierząt domowych, 31 Artyku-
ły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artyku-
ły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 
psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmie-
nia psów, ciastka dla szczeniaków, karma dla psów, karma 
dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla 
psów, przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze 
dla psów, puszkowane pożywienie dla psów, artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, 
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w po-
staci kółeczek do karmienia psów.

(210) 528459 (220) 2021 04 30
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GigaZoo.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielę-
gnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, 
obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla 
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 
okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, 
płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze 
dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domo-
wych, worki do karmienia zwierząt, 21 Czerpaki do karmy dla 
psów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie 
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie 
przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt 
domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczy-
stości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia 
dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla 
małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla 
zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 

do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, arty-
kuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
kotów, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, karma 
dla kotów, karma dla psów, karma dla zwierząt domowych, 
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przy-
smaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów, 
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla 
psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.

(210) 528460 (220) 2021 04 30
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TufTuf

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielę-
gnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, kagańce, obroże do kotów, obroże dla zwierząt, 
obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla 
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 
okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, 
płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze 
dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domo-
wych, worki do karmienia zwierząt, 21 Czerpaki do karmy dla 
psów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie 
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie 
przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt 
domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczy-
stości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia 
dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla 
małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla 
zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
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zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, arty-
kuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
kotów, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, karma 
dla kotów, karma dla psów, karma dla zwierząt domowych, 
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przy-
smaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów, 
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla 
psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.

(210) 528469 (220) 2021 05 04
(731) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silesia Business Hub

(531) 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospo-
darczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania do-
tyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Reklama, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Wyceny handlowe, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 36 Anali-
zy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie 
długów, Faktoring, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapi-
tałowe, Leasing finansowy, Opracowywanie kosztorysów 
do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, 

Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi badań do-
tyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, Wycena nieruchomości, Wyna-
jem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami, Zarządza-
nie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi reporterskie, 
42 Audyt energetyczny, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa 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, Kontrola jakości, Opracowywanie platform 
komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepi-
sami, Badania prawne, Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania praw-
nego, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Za-
rządzanie prawami autorskimi.

(210) 528488 (220) 2021 05 05
(731) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEGRZECZNA KOLEKCJA

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, 
woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy 
i płyny do pielęgnacji ciała, cienie do powiek, kosmetyki 
do ust, kredki do makijażu, kremy kosmetyczne, produkty 
kolorowe do policzków, aromatyczne olejki do kąpieli, bal-
samy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy do rąk, 
kremy po twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła 
do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 14 Amu-
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lety, bransoletki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, pierścionki, 
zawieszki, 16 Afisze, plakaty reklamowe, broszury, etykie-
ty z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], 
książki, czasopisma, nalepki, naklejki, ulotki, ulotki reklamowe, 
zakładki do książek, 21 Kubki, 30 Czekolada, 35 Prezentacja 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, re-
klama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie książek, 41 Publikowanie książek i recen-
zji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie audiobooków, organizowanie fanklubów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 528489 (220) 2021 05 05
(731) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) niegrzeczna kolekcja
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, 
woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy 
i płyny do pielęgnacji ciała, cienie do powiek, kosmetyki 
do ust, kredki do makijażu, kremy kosmetyczne, produkty 
kolorowe do policzków, aromatyczne olejki do kąpieli, bal-
samy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy do rąk, 
kremy po twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła 
do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 14 Amu-
lety, bransoletki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, pierścionki, 
zawieszki, 16 Afisze, plakaty reklamowe, broszury, etykie-
ty z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], 
książki, czasopisma, nalepki, naklejki, ulotki, ulotki reklamowe, 
zakładki do książek, 21 Kubki, 30 Czekolada, 35 Prezentacja 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, re-
klama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie książek, 41 Publikowanie książek i recen-
zji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie audiobooków, organizowanie fanklubów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 528491 (220) 2021 05 05
(731) GOLIK SEBASTIAN, Grotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEWÓZ MATERIAŁÓW SYPKICH GOLIKTRANSPORT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Usługi przewozu, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Transport cysternami, Składowanie 
towarów, Logistyka transportu.

(210) 528517 (220) 2021 05 06
(731) PIETRUSZKA DARIUSZ, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENETTO

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 528518 (220) 2021 05 06
(731) MUCHEWICZ PAWEŁ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Creative Dance

(531) 02.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Studia tańca, Szkoły tańca, Udzielanie lekcji 
tańca, Nauka tańca, Zajęcia sportowe, Usługi sportowe, Zaję-
cia sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i w zakresie fitnes-
su.

(210) 528543 (220) 2021 05 06
(731) CZAJKA MACIEJ, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) DĄB ROMAN
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 528558 (220) 2021 05 07
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.05, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.15, 27.05.09
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musu-
jących.

(210) 528560 (220) 2021 05 07
(731) GŁUCHOWSKI MICHAŁ, CZARNECKI PAWEŁ LASER 

MEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) LASER MEDIA
(510), (511) 6 Szyldy metalowe, Metalowe szyldy reklamowe, 
Blacha [płyty, arkusze], Płyty aluminiowe, 7 Maszyny i urzą-
dzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki po-
wierzchni, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
Obrabiarki, Obrabiarki precyzyjne, Obrabiarki do metalu, 
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Grawerki laserowe do obróbki drewna, Obrabiarki do sprze-
daży w formie zestawów, Wycinarki [maszyny], Pierścienio-
we wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki kołowe 
do użytku z maszynami, 9 Plotery, Plotery elektroniczne, Plo-
tery cyfrowe, Plotery graficzne, Plotery projektowe, Drukarki 
plotery, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 
16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Plansze, płyt-
ki grawerskie, Drukowane ulotki informacyjne, Ulotki, Ulotki 
reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Pieczątki biurowe, Pieczątki datujące [datowni-
ki], Pieczątki odciskowe, Pieczątki gumowe do dokumentów, 
17 Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, 
Folia laminacyjna do nakładania na podłoża, Folie pokryte 
substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Guma, Guma 
w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Guma w postaci 
wytłaczanej do użytku w produkcji, Laminowane arkusze 
z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, Laminowa-
ny materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami 
do skomputeryzowanego grawerowania, Laminowany ma-
teriał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami do me-
chanicznego grawerowania, Materiały z tworzyw sztucznych 
w formie arkuszy [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucz-
nych w formie płyt [półprodukty], Profilowane paski z gumy 
do użytku w produkcji, Statuetki wykonane z gumy, Taśmy 
klejące do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie 
domowym i z materiałami piśmiennymi, Taśmy klejące dwu-
stronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub 
związanego z materiałami piśmiennymi], Tworzywa sztucz-
ne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, Tworzywa 
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, Two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, 
Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci arkuszy do użytku 
w produkcji, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Projek-
towanie ulotek reklamowych, 40 Obróbka metali, Obróbka 
[kształtowanie] metalu, Obróbka metalu [wytłaczanie], Ob-
róbka drewna, Grawerowanie, Grawerowanie matryc, Gra-
werowanie pieczątek, Grawerowanie form, Grawerowanie 
laserowe, Cięcie metalu.

(210) 528564 (220) 2021 05 07
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADARIKA GOLD TRADIJA

(531) 06.19.11, 02.01.01, 24.01.05, 24.01.09, 24.09.02, 05.13.06, 
25.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów 
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musu-
jących.

(210) 528566 (220) 2021 05 07
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Folk

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, 
Herbata, Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 
39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt.

(210) 528573 (220) 2021 05 07
(731) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delfarma Hyaloko Delfarma

(531) 01.15.15, 02.09.04, 03.09.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.24, 29.01.14

(510), (511) 5 Krople do oczu, Krople do nawilżania oczu, 
Produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Leczni-
cze płyny do przemywania oczu, Preparaty medyczne, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, Preparaty i substancje lecznicze, Płyny do przemywania 
oczu, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania choro-
bom oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i dolegliwości oczu, Przeciwinfekcyjne substancje do stoso-
wania miejscowego do leczenia infekcji oczu, Płyny do oczu 
do użytku medycznego.
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(210) 528574 (220) 2021 05 07
(731) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delfarma Euphrasia Świetlik Delfarma

(531) 03.09.04, 01.15.15, 02.09.04, 16.03.19, 29.01.14, 27.05.09, 
27.05.10, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 5 Krople do oczu, Krople do nawilżania oczu, 
Produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Leczni-
cze płyny do przemywania oczu, Preparaty medyczne, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, Preparaty i substancje lecznicze, Płyny do przemywania 
oczu, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania choro-
bom oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i dolegliwości oczu, Przeciwinfekcyjne substancje do stoso-
wania miejscowego do leczenia infekcji oczu, Płyny do oczu 
do użytku medycznego.

(210) 528575 (220) 2021 05 07
(731) GŁUCHOWSKI MICHAŁ, CZARNECKI PAWEŁ LASER 

MEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASER MEDIA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 6 Szyldy metalowe, Metalowe szyldy reklamowe, 
Blacha [płyty, arkusze], Płyty aluminiowe, 7 Maszyny i urzą-
dzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki po-
wierzchni, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
Obrabiarki, Obrabiarki do metalu, Obrabiarki precyzyjne, 
Grawerki laserowe do obróbki drewna, Obrabiarki do sprze-
daży w formie zestawów, Wycinarki [maszyny], Pierścienio-
we wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki kołowe 
do użytku z maszynami, 9 Plotery, Plotery elektroniczne, Plo-
tery cyfrowe, Plotery graficzne, Plotery projektowe, Drukarki 
plotery, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 
16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Plansze, płyt-
ki grawerskie, Ulotki, Drukowane ulotki informacyjne, Ulotki 
reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Pieczątki biurowe, Pieczątki datujące [datowni-
ki], Pieczątki odciskowe, Pieczątki gumowe do dokumentów, 
17 Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, 
Folia laminacyjna do nakładania na podłoża, Folie pokryte 
substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Guma, Guma 
w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Guma w postaci 
wytłaczanej do użytku w produkcji, Laminowane arkusze 
z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, Laminowa-

ny materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami 
do skomputeryzowanego grawerowania, Laminowany ma-
teriał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami do me-
chanicznego grawerowania, Materiały z tworzyw sztucznych 
w formie arkuszy [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucz-
nych w formie płyt [półprodukty], Profilowane paski z gumy 
do użytku w produkcji, Statuetki wykonane z gumy, Taśmy 
klejące do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie 
domowym i z materiałami piśmiennymi, Taśmy klejące dwu-
stronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub 
związanego z materiałami piśmiennymi], Tworzywa sztucz-
ne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, Tworzywa 
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, Two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, 
Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci arkuszy do użytku 
w produkcji, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Projek-
towanie ulotek reklamowych, 37 Serwis maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, Serwisowanie obrabiarek, 40 Obróbka me-
tali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka metalu [wy-
tłaczanie], Obróbka drewna, Grawerowanie, Grawerowanie 
pieczątek, Grawerowanie matryc, Grawerowanie form, Gra-
werowanie laserowe, Cięcie metalu.

(210) 528578 (220) 2021 05 07
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA 

AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperSoil

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.03, 
26.04.09, 26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 528589 (220) 2021 05 08
(731) SOFTWARE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4parents.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.24, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.21, 24.17.01, 24.17.02, 02.05.01, 02.05.02, 
02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.17, 
26.03.18

(510), (511) 9 Oprogramowanie.

(210) 528590 (220) 2021 05 08
(731) BILKIEWICZ ANNA INSTYTUT POWIEK, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut Powiek BILKIEWICZ
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.09.04
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 44 Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich.

(210) 528592 (220) 2021 05 08
(731) JEZIERSKI MARIUSZ, Kiełpin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DLA PRZYJACIÓŁ BIZNESOWE ZESTAWY 

PREZENTOWE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 19.03.03, 
26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 
26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 

piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, Wypożyczanie stoisk handlowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
43 Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Do-
konywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kuli-
narne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w za-
kresie przygotowywania posiłków, Rezerwacja stolików w re-
stauracjach, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana, 
Udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmują-
cego żywność i napoje, Usługi barów i restauracji, Bary, Bary 
przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Orga-
nizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowa-
nie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
posiłków, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Usługi barma-
nów, Usługi barów piwnych, Usługi barów kawowych, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Winiar-
nie, Usługi zaopatrzenia w żywność, Świadczenie usług ka-
teringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy.

(210) 528602 (220) 2021 05 09
(731) ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zabierzów

(540) (znak słowny)
(540) cziko
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla 
ptaków domowych, Karma dla królików, Karma dla ptaków, 
Karma dla psów, Karma dla gryzoni, Karma dla kotów, Kar-
ma dla ryb, Karma dla złotych rybek, Środki odżywcze dla 
ryb, Nasiona roślin strączkowych jako karma dla zwierząt, 
Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, Mleko do stosowania jako karma 
dla zwierząt, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wą-
tróbkę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające 
wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze 



282 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

w postaci kółeczek do karmienia kotów, Artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, Artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, Artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, Artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurcza-
ka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, Materiały na podściółkę dla 
zwierząt, Papier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla 
ptaków, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwie-
rząt domowych, Piasek do kuwet dla kotów, Piasek aroma-
tyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, Podściółka dla 
zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Ściół-
ka dla małych zwierząt, Ściółka dla psów, Wióry z drewna 
do użytku jako podściółka dla zwierząt, Wyściółka ścierna 
do kuwety dla kota, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, 
Żwirek dla kotów, Żywe rośliny do akwariów, Żywność dla 
ryb akwariowych, Żywe koralowce akwariowe, 35 Aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Sprzedaż detaliczna karmy dla 
zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, Usługi han-
dlu hurtowego w zakresie karmy dla zwierząt domowych, 
ptaków, ryb akwariowych i akcesoriów hodowlanych, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Rozpowszechnianie 
informacji handlowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, 38 Transmisja plików cyfrowych, Wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Zapew-
nianie dostępu do baz danych, Fora dla serwisów społecz-
nościowych, Przesyłanie informacji i obrazów na przenośne 
urządzenia teleinformatyczne.

(210) 528608 (220) 2021 05 10
(731) PLATA SPÓŁKA JAWNA, Śledziejowice
(540) (znak słowny)
(540) MASCOTA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące 
dla zwierząt, Deozodoranty dla zwierząt, Dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Środki do usuwa-
nia brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Szampony dla 
zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Szampony dla 
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgna-
cyjne], Środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Odświeżacze 
zapachów dla zwierząt, 4 Świece, Świece i knoty do świec 
w celu oświetlenia, Świece łojowe, Świece perfumowane, 
Świece w puszkach, Świece zapachowe, Świece zawierające 
środki do odstraszania owadów, Zapachowe świece aroma-
terapeutyczne, Świece pochłaniające dym, Świeczki, Zesta-
wy świeczek.

(210) 528609 (220) 2021 05 06
(731) WALKIEWICZ JAN WITOLD, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) JUSTPOINT.
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Dzia-
łalność sportowa i kulturalna.

(210) 528610 (220) 2021 05 06
(731) WOJTKOWIAK MARZENA, Czarnków
(540) (znak słowny)
(540) DZIKIE OGRODY
(510), (511) 3 Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki do skóry 
nielecznicze, Toniki do skóry, Toniki [kosmetyki], Toniki ko-
smetyczne do twarzy, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki 
do użytku kosmetycznego, Kremy oczyszczające, Kremy 
perfumowane, Kremy złuszczające, Kremy nielecznicze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające, Kremy prze-
ciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kre-
my korygujące, Kremy nawilżające, Kremy przeciw piegom, 
Kremy ujędrniające skórę, Kremy do twarzy, Kremy do aro-
materapii, Kremy do ciała, Kremy do rąk, Kremy na dzień, 
Kremy na noc, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy 
do demakijażu, Kremy pod prysznic, Nielecznicze kremy 
do kąpieli, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do oczyszcza-
nia skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Kremy wybielające 
do skóry, Kremy do opalania skóry, Nielecznicze kremy pod 
oczy, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy kosmetyczne 
do rąk, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy 
dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do oczyszcza-
nia skóry [nielecznicze], Kremy przeciw starzeniu się skóry, 
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy chłodzące 
do użytku kosmetycznego, Kremy, emulsje i żele nawilżające, 
Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Kosmetyki, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki upiększające, Środki na-
wilżające [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Żele nawilżające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], 
Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające pan-
tenol, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki w posta-
ci kremów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
w formie mleczek, Kremy do ciała [kosmetyki], Kosmetyki za-
wierające kwas hialuronowy, Olejki do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, Nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Mlecz-
ka nawilżające, Mleczka do ciała, Mleczka oczyszczające 
do pielęgnacji skóry, Mleczka do pielęgnacji skóry, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczka do demakijażu, Mleczka do opalania 
[kosmetyki], Nielecznicze mleczka, Mgiełki do ciała, Spraye 
do ciała [nielecznicze], Olejki toaletowe, Olejki oczyszcza-
jące, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki do ciała, Olejki 
do twarzy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu 
twarzy, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania, Olej-
ki po opalaniu [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], 
Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki nielecznicze, 
Nielecznicze olejki do rąk, Nielecznicze olejki pod prysznic, 
Olejki do kąpieli nielecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry 
[nielecznicze], Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze 
balsamy, Kosmetyczne środki nawilżające, Balsam odżyw-
czy, Serum do celów kosmetycznych, Serum zapobiegające 
starzeniu się, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
Serum pielęgnacyjne, Nielecznicze serum do skóry, Emulsje 
do ciała, Emulsje na dzień, Kosmetyczne emulsje do opala-
nia, Emulsje wygładzające do skóry, Emulsje chroniące przed 
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promieniowaniem słonecznym, Emulsje do twarzy [do użyt-
ku kosmetycznego], Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, Puder do ciała, Puder do rąk, Puder do makijażu, Pu-
der do twarzy, Puder do brwi, Nieleczniczy puder do twarzy, 
Puder sypki do twarzy, Puder sypki do makijażu, Nieleczniczy 
puder do ciała, Perfumowany puder [do użytku kosmetycz-
nego], Puder w kremie do twarzy, Nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Chusteczki do twarzy nasączane kosmety-
kami, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme-
tycznych, Odświeżacze do skóry, Nawilżacze do skóry, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], Nielecznicze środki nawilżające, Maści do celów 
kosmetycznych, Maski do twarzy, Maski do ciała w płynie 
[do użytku kosmetycznego], Maski kosmetyczne, Masecz-
ki nawilżające, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki do rąk do pielęgnacji 
skóry, Kremy do rozjaśniania skóry, Preparaty do rozjaśniania 
skóry, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Płyny re-
dukujące zmarszczki wokół oczu, Preparaty do pielęgnacji 
skóry usuwające zmarszczki, Preparaty kosmetyczne mini-
malizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, 
Żele opóźniające starzenie, Preparaty pielęgnacyjne spowal-
niające proces starzenia się skóry, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środ-
ki do oczyszczania skóry twarzy, Wielofunkcyjne preparaty 
kosmetyczne do skóry, Preparaty kosmetyczne do odnowy 
skóry, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania 
skóry, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Ko-
smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do cery zmarszcz-
kowej, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze 
produkty toaletowe, Nielecznicze kremy do ciała, Preparaty 
nielecznicze do oczyszczania skóry, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze produkty do pielęgnacji 
twarzy, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji urody, Maści [nielecznicze], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
kosmetycznych.

(210) 528627 (220) 2021 05 10
(731) INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO 

EX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO EX 

Solution

(531) 29.01.13, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.18, 26.05.19, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10

(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Zapewnianie szkoleń 
online, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, 
42 Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, 
Usługi w zakresie doradztwa technicznego, Usługi nauko-
we i technologiczne, Badania inżynieryjne, Badania labora-
toryjne, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Badania nad procesami przemysłowymi, Badania naukowe, 
Badania techniczne, Badania naukowe i przemysłowe, Usłu-

gi projektowania, 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, Ocena bezpieczeństwa, 
Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.

(210) 528634 (220) 2021 05 10
(731) KS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 01.01.01, 01.01.02, 
01.01.10, 01.01.16

(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Marke-
ting internetowy, Reklama i marketing, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Ob-
róbka tekstów.

(210) 528636 (220) 2021 05 10
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Future Classic
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki 
[odzież], Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież 
męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież sportowa.

(210) 528638 (220) 2021 05 10
(731) PIESIEWICZ JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dogfit

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, Tresu-
ra zwierząt na rzecz osób trzecich, Tresura zwierząt, Fitness 
kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness, Treningi 
zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie informacji do-
tyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi 
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi fit-
ness klubów, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkoleniowe związane 
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie, Usługi trener-
skie w zakresie zajęć sportowych, Usługi edukacyjne związa-
ne z zoologią.

(210) 528641 (220) 2021 05 10
(731) KILIAN JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE KONESER, Radom
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KILIAN CUKIERNIA

(531) 24.09.02, 24.09.08, 26.02.01, 26.02.18, 29.01.12, 26.11.01, 
26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
43 Kawiarnia.

(210) 528653 (220) 2021 05 11
(731) PINKOWSKA KARINA KP TRADE, Jarosław
(540) (znak słowny)
(540) PIBU
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Spodnie sportowe, Ko-
szule codzienne, Odzież dziecięca, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Spodnie [niefor-
malne], Spodnie dresowe, Wygodne luźne spodnie, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszule z długimi rękawami, Bielizna oso-
bista i nocna, Spodnie.

(210) 528662 (220) 2021 05 11
(731) RUSZEL PIOTR, Widok 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETNA Pizza Sycylijska

(531) 06.01.03, 26.03.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Pizzerie.

(210) 528667 (220) 2021 05 07
(731) ASBUD PRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA NOWA PRAGA

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arty-
kuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papie-

ru, Broszury, Broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
Cenniki, Długopisy, Druki, Drukowane ulotki informacyjne, 
Drukowany materiał promocyjny, Fotografie, Kalendarze, 
Katalogi, Książki adresowe, Materiały drukowane, Notesy, Pa-
pierowe materiały biurowe, Pióra i długopisy, Publikacje dru-
kowane, Publikacje reklamowe, Reklamy drukowane, Segre-
gatory, Teczki papierowe na dokumenty, Ulotki reklamowe, 
Zaproszenia, 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Bu-
dynki przenośne niemetalowe, Pomieszczenia gospodarcze 
(konstrukcje budowlane niemetalowe), Znaki oraz wyświe-
tlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 Admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Admini-
strowanie sprzedażą, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Analiza w zakresie marketingu, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Dystrybucja prospektów i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek reklamowych, 
Marketing handlowy, Marketing dotyczący promocji, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja 
wystaw dla biznesu lub handlu, Promowanie działalności 
gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, Reklama i marketing, Reklama 
zewnętrzna, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Umieszczanie reklam, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wy-
staw i prezentacji produktów, Usługi reklamowe i promocyj-
ne w zakresie sprzedaży, Wynajem powierzchni, czasu i ma-
teriałów reklamowych, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, 36 Administrowanie 
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie 
nabycia gruntu, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Finansowe zarządzanie projekta-
mi z dziedziny nieruchomości, Organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, Usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, Wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, 
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Budo-
wa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków 
instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
fundamentów, Budowa parkingów wielopoziomowych, 
Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo 
mieszkaniowe, Konserwacja i naprawa budynków, Montaż 
instalacji na placach budowy, Nadzór budowlany, Naprawa 
i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i konserwa-
cja budynków mieszkalnych, Rozbiórka budynków, Usługi 
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budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usłu-
gi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi zarządzania budową, Wznoszenie obszarów miesz-
kalnych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem 
budowy, 39 Usługi parkingowe, Wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, Wynajem miejsc magazynowych, 41 Eduka-
cja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Opracowanie projektów 
technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowywanie 
projektów budowlanych, Planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, Projektowanie budynków, Projektowanie 
wnętrz budynków, Przygotowywanie projektu architekto-
nicznego, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
budowlanej, Usługi inspekcji budynków, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 Usługi prawne, 
Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia.

(210) 528670 (220) 2021 05 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) OGRÓD SMAKU
(510), (511) 5 Syropy owocowe o działaniu leczniczym, Su-
plementy diety, Napoje witaminizowane.

(210) 528672 (220) 2021 05 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) MAGICZNA KRAINA
(510), (511) 5 Syropy owocowe o działaniu leczniczym, Su-
plementy diety, Napoje witaminizowane.

(210) 528674 (220) 2021 05 11
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE
(540) (znak słowny)
(540) ESSERevital
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby 
oraz wspomagające detoksykację wątroby.

(210) 528675 (220) 2021 05 11
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE
(540) (znak słowny)
(540) Esstial
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby 
oraz wspomagające detoksykację wątroby.

(210) 528677 (220) 2021 05 11
(731) DEJNACKA ANITA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG GrzejnikiDesign

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami (kaloryferami), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grzejnikami (kaloryferami), Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z grzejnikami do pomieszczeń, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami do pomiesz-
czeń, Usługi importowo-eksportowe.

(210) 528679 (220) 2021 05 11
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURODENTAL GRUPA LUXMED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów stomatologicznych, 
w tym leków, kosmetyków stomatologicznych, preparatów 
do pielęgnacji zębów i dziąseł, płynów do czyszczenia zę-
bów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzystywa-
nych w klinikach dentystycznych, 41 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej oraz 
profilaktyki stomatologicznej, Organizowanie sympozjów, 
wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształ-
cenia w dziedzinie stomatologii, Usługi w zakresie tworzenia 
standardów edukacyjnych w zakresie stomatologii i profilak-
tyki dentystycznej, Wszystkie wyżej wymienione usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 
44 Usługi klinik stomatologicznych, Usługi w zakresie profi-
laktyki dentystycznej, Usługi stomatologiczne, Usługi pomo-
cy dentystycznej, Medyczne badania osób, Medyczne usługi 
oceniania zdrowia i kondycji, Usługi w zakresie stomatologii 
estetycznej, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingo-
we w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 528680 (220) 2021 05 11
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów stomatologicznych, 
w tym leków, kosmetyków stomatologicznych, preparatów 
do pielęgnacji zębów i dziąseł, płynów do czyszczenia zę-
bów, aparatury oraz wyposażenia i mebli wykorzystywa-
nych w klinikach dentystycznych, 41 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dotyczące zdrowia i higieny jamy ustnej oraz 
profilaktyki stomatologicznej, Organizowanie sympozjów, 
wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształ-
cenia w dziedzinie stomatologii, Usługi w zakresie tworzenia 
standardów edukacyjnych w zakresie stomatologii i profilak-
tyki dentystycznej, Wszystkie wyżej wymienione usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 
44 Usługi klinik stomatologicznych, Usługi w zakresie profi-
laktyki dentystycznej, Usługi stomatologiczne, Usługi pomo-
cy dentystycznej, Medyczne badania osób, Medyczne usługi 
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oceniania zdrowia i kondycji, Usługi w zakresie stomatologii 
estetycznej, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingo-
we w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 528683 (220) 2021 05 11
(731) FUNDACJA BESKID, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XRUN NIETUZINKOWE BIEGI GÓRSKIE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie wyścigów biegowych.

(210) 528692 (220) 2021 05 07
(731) KRÜGER AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) play2pay
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom 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 online 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 online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi 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 
biurowe], 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, Usług 
i 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, 
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Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
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, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Informacja o telekomuni-
kacji, 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 online, 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 kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wy-
pożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
39 Akcje ratunkowe [transport], Chroniony transport przed-
miotów wartościowych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie 
kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, Dostarczanie wiadomości, Do-
stawa energii elektrycznej, Dostawa towarów, Dystrybucja 
energii, Dystrybucja wody, Eskortowanie podróżnych, Fracht, 
Fracht [przewóz towarów], Frankowanie przesyłek poczto-
wych, Holowanie, Informacja o składowaniu, Informacja 
o transporcie, Informacje o ruchu drogowym, Logistyka 
transportu, Łamanie lodu, Magazynowanie elektronicznych 
nośników danych lub dokumentów, Maklerstwo okrętowe, 
Maklerstwo transportowe, Napełnianie automatów sprzeda-
jących, Obsługa śluz, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja 
wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla 
osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie rejsów, Pa-
kowanie prezentów, Pakowanie towarów, Parkowanie samo-
chodów, Pilotowanie, Pilotowanie dronów cywilnych, Pojaz-
dy (Wypożyczanie -), Pośrednictwo frachtowe, Powietrzny 
(Transport -), Przechowywanie łodzi, Przenoszenie, przewóz 
bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochoda-
mi ciężarowymi, Ratownictwo podwodne, Rezerwacja 
miejsc na podróż, Rezerwacja transportu, Składowanie baga-
żu, Składowanie towarów, Spedycja, Ściąganie statków 
z mielizny, Transport, Transport autobusowy, Transport bar-
kami, Transport i przechowywanie odpadów, Transport ka-

retkami ratunkowymi, Transport kolejowy, Transport łodzia-
mi, Transport łodziami spacerowymi, Transport mebli, Trans-
port morski, Transport pasażerski, Transport promowy, Trans-
port rurociągami, Transport rzeczny, Transport samochoda-
mi opancerzonymi, Transport tramwajowy, Udzielanie wska-
zówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi butelkowa-
nia, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], Usługi pomocy drogowej w przy-
padku awarii pojazdów, Usługi ratownicze, Usługi rozładunku 
towarów, Usługi taksówek, Usługi transportu barkami, Usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu 
samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu, 
Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 
Uzupełnianie banknotów w bankomatach, Wynajem autoka-
rów, Wynajem łodzi, Wynajem samochodów, Wynajem silni-
ków lotniczych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem 
systemów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem 
zamrażarek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, 
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wy-
pożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożycza-
nie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie samocho-
dowych bagażników dachowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 
Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wóz-
ków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwanie 
satelitów na rzecz osób trzecich, Załadunek, wyładunek stat-
ków, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia 
(transport).

(210) 528695 (220) 2021 05 12
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUNG INVENTORS BLOCKS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 04.05.05, 
04.05.21

(510), (511) 28 Klocki do zabawy [konstrukcyjne].

(210) 528697 (220) 2021 05 12
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Genius child

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.12, 04.05.05, 
04.05.21

(510), (511) 28 Klocki do zabawy.
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(210) 528699 (220) 2021 05 07
(731) MAJCHROWSKI KAROL RIMALL, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Rimall
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblioteczki 
[regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [me-
ble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w posta-
ci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Drzwi 
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nieme-
talowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, 
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Ele-
menty dzielące przestrzeń [meble], Niemetalowe elemen-
ty łączące do mebli, Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele er-
gonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie, 
Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele rozkłada-
ne w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele 
rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypoczynko-
we, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szu-
flad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, 
Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konso-
le, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [me-
ble], Kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], 
Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, 
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, 
Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry 
[szafki], Ławki, Ławy [meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka 
plażowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra [srebrzo-
ne szkło], Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, 
Meble biurowe metalowe, Meble do przebieralni, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble kom-
puterowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją 
wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombino-
wane], Meble na miarę [do zabudowy], Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sy-
pialne, Meble sypialniane na miarę [do zabudowy], Meble 
sypialniane na wymiar [do zabudowy], Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemeta-
lowe części półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podsta-
wy stołów, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biuro-
we, Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], 
Półki do przechowywania [meble], Półki do sprzedaży w ze-
stawach, Półki magazynowe, Półki [meble], Półki metalowe, 
Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki nieme-
talowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe [rega-
ły], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki 
z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z nie-
metalowych materiałów [meble], Ramy do mebli, Regały, 

Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], Re-
gały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały metalowe, 
Regały metalowe [stojaki z półkami], Regaty metalowe [sys-
temy półkowe] [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, 
Ścianki działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, 
Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, 
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputero-
we, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę 
[meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne z szuflada-
mi, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły do jadalni, Stoły do pisania, 
Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki do sy-
pialni, Szafki na buty, Szafki na płyty [meble], Szafki na ubra-
nia, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki pod zlewem, Szafki 
z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy 
do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], Toaletki, Toaletki 
[meble], 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biurkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z blatami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z garderobami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ławkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z półkami na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ramami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze stolikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku pufami 
[meble], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z regałami 
do przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z szafami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku szafka-
mi z lustrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biur-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami ku-
chennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drzwiami 
do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z frontami do szafek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z garderobami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pufami [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafkami z lustrami.

(210) 528700 (220) 2021 05 07
(731) KOJ IWONA SOWIKOJ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Sowikoj
(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, 
Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki 
do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachet-
nych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy jubilerskie prze-
kształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Bransoletki 
pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne bransoletki, Bran-
soletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bran-
soletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bransoletki 
z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki 
z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord na bran-
soletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, 
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Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z ha-
ftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki z metali szlachetnych 
na bransoletki, Bransoletki z tworzyw sztucznych będące 
wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do nosze-
nia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzo-
rem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Srebrne 
naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki 
„śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki powleka-
ne srebrem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki do naszyjni-
ków, Naszyjniki z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki 
kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyj-
niki, Bransolety, Bransolety obręcze, Bransolety do zegarków, 
Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki połączone, 
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Bi-
żuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, 
Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kape-
luszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, 
Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachet-
nymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria 
sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imi-
tacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z plate-
rowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brą-
zu, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria 
z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii 
komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria 
z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali nie-
szlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z two-
rzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego 
[sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria 
ze złota, Biżuteria ze złotem, Broszki [biżuteria], Broszki ozdob-
ne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Części i ak-
cesoria do biżuterii, Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [bi-
żuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Łańcuszki Kord 
wykonane z metali szlachetnych, Łańcuszki na klejnoty, Łań-
cuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych do nosze-
nia na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych, Łańcuszki [bi-
żuteria], Łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachet-
nych, Obrączki ślubne, Medaliony, Pierścienie jako ozdoby, 
Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wy-
konane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z me-
tali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachet-
nymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, 
Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości 
z drogich kamieni, Pierścionki jako wyroby jubilerskie, Pier-
ścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, Wisiorki biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywa-
nego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane 
z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z two-
rzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów 
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdob-
nymi, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie z me-
tali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby 
jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszonkowe, Zegarki 
eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, Zegarki 
pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i ze-
garki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, 
Pudełka na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegar-
ków, Paski do zegarków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: Magnesy, Ma-

gnesy na lodówkę, Magnesy na lodówki, Magnesy dekora-
cyjne, Magnesy dekoracyjne na lodówki, Chowane breloki, 
Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, Brelo-
ki do kluczy z imitacji skóry, Breloki do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki 
do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki metalowe 
do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloczki do kluczy 
powlekane metalami szlachetnymi, Wisiorki do kluczy jako 
ozdoby lub breloczki, Breloczki do kluczy jako biżuteria 
[ozdoby], Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Bre-
loczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy, nie z me-
talu, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki 
do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki 
do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy 
wykonane z metali szlachetnych, Ozdobne breloczki do klu-
czy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy 
z kółkiem ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Za-
kładki, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakładki 
do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek 
z metali szlachetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, 
Zakładki papierowe do książek, Skórzane zakładki do książek, 
Zakładki indeksujące do dokumentów, Zakładki samoprzy-
lepne, Pudełka ceramiczne, Ceramiczne skarbonki, Tabliczki 
ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Kubki ceramiczne, Rondle 
ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, Ceramiczne statuetki, Figur-
ki ceramiczne, Donice ceramiczne, Ozdoby ceramiczne, Ce-
ramiczne ozdoby, Garnki ceramiczne, Misy ceramiczne, Pu-
dełka z ceramiki, Ozdobne donice ceramiczne, Ceramiczna 
zastawa stołowa, Naczynia kuchenne ceramiczne, Ceramicz-
ne dzieła sztuki, Skarbonki świnki z ceramiki, Figurki wykona-
ne z ceramiki, Kubki wykonane z ceramiki, Ceramika do użyt-
ku kuchennego, Ceramiczne serwisy do kawy, Wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, Naczynia do piecze-
nia wykonane z ceramiki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gli-
ny lub szkła, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chuste-
czek higienicznych, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty lub szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty lub szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty i szkła, Donice szklane, Ozdoby szklane, Tabliczki szklane, 
Szklane zatyczki, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Butle szkla-
ne, Pudełka szklane, Szklane karafki, Świeczniki szklane, Do-
niczki szklane, Kubki szklane, Wyroby szklane, Ozdobne doni-
ce szklane, Ozdobne pudełka szklane, Wazony szklane pod-
łogowe, Ozdobne kule szklane, Naczynia szklane do napo-
jów, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókien-
niczego, Sznurki, Wieszaki na rośliny ze sznurka, Skręcone 
sznurki do zawieszania obrazów, Sznurki do wiązania wyko-
nane z naturalnych włókien tekstylnych, Surowa bawełna, 
Włókna bawełny, Włókna ceramiczne tekstylne, Włókna tek-
stylne, Tekstylne włókna ciągłe, Włókna bawełny [linters], 
Nietkane włókna tekstylne, Tekstylne włókna syntetyczne, 
Tekstylia z nieprzetworzonych włókien, Nici z włókna szkla-
nego, Guziki, Ozdobne guziki, Guziki ozdobne, Guziki 
do odzieży, Guziki do koszul, Guziki ozdobne[plakietki] 
do odzieży, Sznurki do odzieży, Sznurki do ozdabiania, Sznur-
ki skręcane do odzieży, Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote 
kolczyki, Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, 
Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali 
szlachetnych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy jubilerskie 
przekształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Branso-
letki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne bransoletki, 
Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bran-
soletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Branso-
letki z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord 
na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegar-
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ków, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki 
z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki z metali szlachet-
nych na bransoletki, Bransoletki z tworzyw sztucznych będą-
ce wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do no-
szenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub silikonu 
ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], 
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Na-
szyjniki „śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki 
powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki 
do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, Jubilerskie 
łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych 
na naszyjniki, Bransolety, Bransolety obręcze, Bransolety 
do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki 
połączone, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali po-
spolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria 
do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria 
do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżu-
teria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana meta-
lami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Bi-
żuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykona-
na z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali szla-
chetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloison-
ne, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachet-
nych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wy-
sokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła 
sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Broszki 
[biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte zło-
tem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łańcuszki jubi-
lerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszla-
chetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, 
Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z me-
tali szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali 
szlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów 
wykonane z metali szlachetnych, Obrączki ślubne, Medalio-
ny, Pierścienie jako ozdoby, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki po-
wlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane sre-
brem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przy-
jaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki jako 
wyroby jubilerskie, Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki zło-
te, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykona-
ne z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubiler-
skie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie 
wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubiler-
skie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby Jubilerskie z kamie-
niami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby 
jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Ze-
garki kieszonkowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Ze-
garki elektryczne, Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platy-
nowe zegarki, Zegary i zegarki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki 
na rękę, Etui na zegarki, Pudełka na zegarki, Woreczki na ze-
garki, Łańcuszki do zegarków, Paski do zegarków.

(210) 528731 (220) 2021 05 12
(731) PASTUSZAK-GŁODZIK PAULINA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NailTech Strobing & Konturing
(510), (511) 41 Instruktaże, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, edukacja (nauczanie), kształcenie praktyczne (po-
kazy) z zakresu szkoleń ze stylizacji paznokci w teorii i w prak-
tyce, szkolenia indywidualne, warsztaty z technik zdobień, pa-
kiety szkoleniowe ze stylizacji paznokci, 44 Salony piękności 
i usługi kosmetyczne, w tym w zakresie stylizacji paznokci.

(210) 528733 (220) 2021 05 12
(731) OGRODNIK NIEMIRSCY SPÓŁKA JAWNA, Opoczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDE ceramika

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu.

(210) 528736 (220) 2021 05 10
(731) SZCZEPANEK ALEKSANDRA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) apollca
(510), (511) 3 Błyszczyki do ust, Biały puder kosmetyczny 
do twarzy, Bazy do ust neutralizujące odcierp ust, Bazy pod 
makijaż w postaci past, Baza pod makijaż, Balsamy do ust, 
Brokat do ciała, Brokat do twarzy, Cienie do powiek, Etui 
na szminkę, Eyelinery, Kleje do przymocowywania sztucz-
nych) rzęs, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe ko-
smetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Korektor do twarzy, Korektory pod oczy, Korektory do plam 
i wyprysków, Korektory do wgłębień i zmarszczek, Kosme-
tyczne pudry do twarzy, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
w formie żeli, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w for-
mie mleczek, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do rzęs, Kredki 
do powiek, Kredki do ust, Kredki do oczu, Kreda do maki-
jażu, Kosmetyki w postaci różu, Kremy BB, Mgiełki do ciała, 
Nieleczniczy puder do ciała, Ołówki [kredki] kosmetyczne, 
Ołówki do brwi, Ołówki do makijażu, Ołówki kosmetyczne 
do policzków, Palety błyszczyków do ust, Palety cieni do po-
wiek, Płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, Podkłady 
do makijażu, Podkład w kremie, Prasowany puder do twarzy, 
Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Produkty do makija-
żu brwi w postaci ołówków i proszków, Produkty kolorowe 
do policzków, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Puder 
do twarzy, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], 
Puder sypki do makijażu, Puder do brwi, Puder do twarzy 
w postaci bibułek z pudrem, Róże kosmetyczne, Róż w kre-
mie, Róż w płynie, Róż w sztyfcie, Rzęsy sztuczne, Szminki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Szminki 
w kremie do ust, Szminki do ust, Środki do makijażu oczu, 
Spraye do utrwalania makijażu, Toniki kosmetyczne do twa-
rzy, Toniki do skóry, Tusz do brwi, Tusze do rzęs, Wydłużające 
tusze do rzęs, Zestawy do makijażu, Żel do brwi, 21 Aplika-
tory do makijażu, Pędzelki do makijażu, Gąbki do makijażu, 
Aplikatory do makijażu oczu, Aplikatory do nakładania maki-
jażu [szpatułki], Gąbki toaletowe, Przybory toaletowe.
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(210) 528740 (220) 2021 05 10
(731) SOŁOWSKA IZABELA IZZI MEDIA, Kluczbork
(540) (znak słowny)
(540) Topki
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia do kopiowania, Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do komuni-
kacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Komputerowe bazy 
danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku, Sprzęt i akce-
soria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz-
ne), Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Płyty 
winylowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segrega-
tory na płyty CD, Pokrowce na odtwarzacze płyt cd, Kasety 
muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe dyski 
audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych, 
Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kom-
paktowe, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, 
Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe, 
Nagrane dyski laserowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do da-
nych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty gramofonowe, 
Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne, 25 Nakrycia głowy, 
Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Ak-
cesoria na szyję, Bluzki, Bluzy dresowe, Chusty [odzież], Bok-
serki, Dresy ortalionowe, Dżinsy, Komplety koszulek i spode-
nek, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki 
z nadrukami, Bielizna, Skarpetki, T-shirty z krótkim rękawem, 
Rękawiczki, Opaski przeciwpotne, Opaski na głowę, Paski 
tekstylne, Paski skórzane [odzież], Damskie luźne topy, Gar-
nitury, Kombinezony, Kominiarki, Kombinezony piankowe, 
Kurtki, Krótkie spodnie, Krawaty, Maski na oczy, Nauszniki 
[odzież], Muszki, Odzież do spania, Odzież dziecięca, Ogrze-
wacze rąk [odzież], Poszetki, Kamizelki, Podkoszulki, Szlafroki, 
Szaliki, Swetry, Stroje plażowe, 35 Kampanie marketingowe, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w Internecie, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Mar-
keting ukierunkowany, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Pokazy 
towarów, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Usługi public 
relations, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą.

(210) 528743 (220) 2021 05 10
(731) SALWIRAK MARTA MENZURKA CAFE, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) MENZURKA CAFE
(510), (511) 43 Bary, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Doradztwo kuli-
narne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usłu-
gi charytatywne], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Katering obej-
mujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący 
żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lodziarnie, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 

Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja cate-
ringu na imprezy urodzinowe, Porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie po-
siłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żyw-
ności, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 528759 (220) 2021 05 10
(731) ABRAMIK PAWEŁ, Łęczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASURA FIGHTWEAR

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 Odzież sportowa.

(210) 528766 (220) 2021 05 13
(731) PIĘTAK MICHAŁ PARZYMY, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARZYMY TUTAJ cold brew Cb

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 05.07.27, 29.01.07
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy.

(210) 528767 (220) 2021 05 13
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA. ODKRYJ WIELKIE ZNACZENIE MAŁYCH 

KROKÓW
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu 
polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny 
do recyklingu polegającego na zbiórce surowców wtórnych 
z modułem interaktywnym wyposażonym w ekran umożli-
wiający wyświetlanie treści edukacyjnych, Maszyny do selek-
tywnej zbiórki opakowań, Maszyny do selektywnej zbiórki 
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opakowań po napojach, Maszyny do selektywnej zbiórki 
opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium, 40 Usługi 
recyklingowe, Recykling butelek na napoje, Recykling pu-
szek, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpa-
dów, Usługi recyklingowe polegające na zbiórce opakowań 
z tworzyw sztucznych lub aluminium.

(210) 528768 (220) 2021 05 13
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka Odkryj wielkie znaczenie małych kroków

(531) 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu 
polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny 
do recyklingu polegającego na zbiórce surowców wtórnych 
z modułem interaktywnym wyposażonym w ekran umożli-
wiający wyświetlanie treści edukacyjnych, Maszyny do selek-
tywnej zbiórki opakowań, Maszyny do selektywnej zbiórki 
opakowań po napojach, Maszyny do selektywnej zbiórki 
opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium, 40 Usługi 
recyklingowe, Recykling butelek na napoje, Recykling pu-
szek, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpa-
dów, Usługi recyklingowe polegające na zbiórce opakowań 
z tworzyw sztucznych lub aluminium.

(210) 528769 (220) 2021 05 13
(731) MARGATIS NATALIA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Lock and Stop
(510), (511) 6 Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i rekla-
mowe, z metalu, Drobne wyroby metalowe, Metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania.

(210) 528770 (220) 2021 05 10
(731) NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowaBOX

(531) 26.04.03, 26.01.01, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Metalowe skrzynki, Metalowe skrzynki 
z zamknięciami, Metalowe skrzynki do przechowywania 
i wydawania towarów, sterowane elektronicznie, 35 Usługi 
sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów 
oraz narzędzi elektrotechnicznych, kabli i przewodów oraz 
systemów prowadzenia kabli i przewodów, rur osłonowych, 
opraw oświetleniowych, źródeł światła - żarówek, świetló-
wek, lamp, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, 39 Odbieranie i dostarczanie paczek i towa-
rów, Magazynowanie paczek, Transport paczek, Udzielanie 
informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów 
i paczek, Usługi doręczania paczek, Usługi przewozu paczek, 
Organizowanie transportu paczek, Organizowanie odbie-
rania paczek, Usługi odbierania paczek, Usługi przechowy-
wania paczek, Usługi potwierdzania odbioru paczek, Usługi 
śledzenia i lokalizowania listów i paczek, Usługi doradztwa 
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [infor-
macje dotyczące transportu], Odbieranie, transport i dosta-
wa towarów, dokumentów, paczek i listów, Udzielanie infor-
macji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i pa-
czek, Usługi kurierskie, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Transport, pakowanie i składowanie 
towarów, Informacja o transporcie, Śledzenie i namierzanie 
wysyłek, Magazynowanie towarów, Dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Obsłu-
ga ładunków, Magazynowanie ładunków, Usługi dostarcza-
nia ładunków, Usługi dystrybucji ładunków na paletach.

(210) 528771 (220) 2021 05 13
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA CYBERSTORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, 38 Usłu-
gi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Roz-
wój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakre-
sie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
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Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu 
sklepem jako usługa (SaaS), Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łań-
cuchem dostaw i portali e-biznesowych, Oprogramowanie 
do zarządzania łańcuchem dostaw i portali ebiznesowych.

(210) 528772 (220) 2021 05 13
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ab Cyberstore

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, 38 Usłu-
gi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Roz-
wój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakre-
sie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu 
sklepem jako usługa (SaaS), Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łań-
cuchem dostaw i portali e-biznesowych, Oprogramowanie 
do zarządzania łańcuchem dostaw i portali ebiznesowych.

(210) 528775 (220) 2021 05 10
(731) SOŁOWSKA IZABELA IZZI MEDIA, Kluczbork
(540) (znak słowny)
(540) Eluwina
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia do kopiowania, Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 

Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do komuni-
kacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Komputerowe bazy 
danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku, Sprzęt i akce-
soria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz-
ne), Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Płyty 
winylowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segrega-
tory na płyty CD, Pokrowce na odtwarzacze płyt CD, Kasety 
muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe dyski 
audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych, 
Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kom-
paktowe, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, 
Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe, 
Nagrane dyski laserowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do da-
nych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty gramofonowe, 
Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne.

(210) 528776 (220) 2021 05 13
(731) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Wektor Wiedzy

(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Sporządzanie dokumen-
tów, 36 Doradztwo finansowe, 41 Szkolenia związane z fi-
nansami, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenie 
w zakresie podatków, Kursy szkoleniowe dotyczące księgo-
wości, Usługi nauczania języka angielskiego.

(210) 528832 (220) 2021 05 11
(731) BIERANOWSKA MAGDALENA, Pisz
(540) (znak słowny)
(540) OSKOLAB
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Kremy do twarzy, Kremy 
do ciała, Kremy do rąk, Kremy do włosów, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Balsamy do rąk, Balsamy do ciała, Balsamy 
do celów kosmetycznych, Kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, Żele do włosów, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele 
do użytku kosmetycznego, Peelingi złuszczające do twarzy, 
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kosmetycz-
ne peelingi do ciała, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, 
Płyny do oczyszczania skóry, Płyny do demakijażu, Środki 
do demakijażu, Kremy do demakijażu, Mleczka do demaki-
jażu, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, 
Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Naturalne środki 
perfumeryjne, Perfumy, Preparaty zapachowe, Płyny do aro-
materapii, Kosmetyki do makijażu, Maseczki do twarzy i ciała, 
Masła do twarzy i ciała, Mydła i żele, Olejki do ciała i twarzy, 
Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do włosów, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Błyszczyki 
do ust, Eyelinery [kosmetyki], Fluid do makijażu, Korektory 
pod oczy, Kosmetyczne kredki do oczu, Kosmetyczne pudry 
do twarzy, Kremy do opalania, Ołówki do makijażu, Palety 
cieni do powiek, Pianki [kosmetyki], Pomadki do ust, Pod-
kład do makijażu, Puder do makijażu, Zestawy do makijażu, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Emulsje do ciała, Maseczki 
do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki nawilżające, Mlecz-
ka nawilżające, Olejki do ciała, Olejki do opalania do celów 
kosmetycznych, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Se-
rum kojące dla skóry, Toniki [kosmetyki], Balsamy do włosów, 
Maseczki do włosów, Odżywki do włosów, Olejki do włosów, 
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Płyny do włosów, Szampony, Serum do włosów, Preparaty 
kosmetyczne po goleniu, Preparaty do stosowania przed 
goleniem, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detaliczne-
go związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających kosmetyki, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych.

(210) 528846 (220) 2021 05 12
(731) MZURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FEMINVEST
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, działalność finansowa.

(210) 528866 (220) 2021 05 14
(731) Q LAB COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.14
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Krem 
do twarzy, Środki perfumeryjne i zapachowe, Woda do twa-
rzy, Mgiełki do twarzy, Środki do higieny jamy ustnej, Balsa-
my, inne niż do celów medycznych, Płatki oczyszczające na-
sączone kosmetykami, Zestawy kosmetyków, Kremowe my-
dło do ciała, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do makijażu 
twarzy i ciała, Środki do usuwania makijażu, Mydła w płynie.

(210) 528870 (220) 2021 05 12
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA PIECÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 

rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mię-
sne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branży 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 528891 (220) 2021 05 13
(731) APARTAMENTY 3 OWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY 3 OWCE

(531) 03.04.11, 03.04.12, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Zarządzanie mieszkania-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzeda-
żą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek-
tów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży nieruchomości, 
37 Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Konserwacja nieruchomości, Sprzątanie nie-
ruchomości, Remont nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące renowacji nieruchomości, Usługi nadzoru budow-
lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 
Budowa domów, Budowanie domów, Malowanie domów, 
Usługi malowania domów, Budowa domów na zamówienie, 
Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Prace 
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Usługi dekoracyjne-
go malowania wnętrz domów, Budownictwo, Budowa fun-
damentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa 
stropów, Budowa przybudówek, Budowa kuchni, Nadzór 
budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, 
Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budownic-
two przemysłowe, Budowa części budynków, Budowa bu-
dynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego, 
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Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budow-
lanych, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie 
informacji budowlanych, Budowa utwardzanych miejsc 
parkingowych, Przygotowywanie terenu pod budowę, Bu-
dowa schodów z drewna, Nadzór budowlany na miejscu, 
Doradztwo inżynieryjne [usługi budowlane], Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Naprawa i konserwa-
cja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
ścian działowych we wnętrzach, Budowa z zastosowaniem 
ciężkiego sprzętu, Usługi doradcze w zakresie budowania, 
Usługi budowlane i naprawy budynków, Naprawa lub kon-
serwacja sprzętu budowlanego, Zabezpieczanie przed wil-
gocią w czasie budowy, Budowa budynków przeznaczonych 
na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa [wznoszenie i szkle-
nie] budynków ogrodowych, Usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kaniowych, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych 
i konstrukcyjnych, Usługi w zakresie zabezpieczania przed 
wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi doradcze, in-
formacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robota-
mi budowlanymi, Udzielanie informacji w związku z wynaj-
mem maszyn i urządzeń budowlanych, Budowa budynków 
na zamówienie, Budowa infrastruktury, Instalacja pokryć 
dachowych, Instalacja piwnicznych produktów wodood-
pornych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, 
na dachach i w konstrukcjach, Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Izo-
lowanie budynków w trakcie budowy, Izolowanie dachów, 
Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, 
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Na-
kładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok 
na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzch-
nie budynków, Nakładanie wylewki posadzkowej, Przy-
gotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji 
związanych z wyburzaniem budynków, Udzielanie informa-
cji online związanych ze wznoszeniem budynków, Układanie 
dachówek i płytek łupkowych, Układanie i budowa rurocią-
gów, Udzielanie informacji związanych z renowacją budyn-
ków, Udzielanie informacji związanych z odbudową budyn-
ków, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, 
Układanie pokryć sufitów, Układanie rur.

(210) 528904 (220) 2021 05 14
(731) PIWKO-JELONEK CELINA FACELOVE, Mnich
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaceLove VISAGE & PERMANENT MAKEUP

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi wizażystów, Usługi doradztwa doty-
czącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie 
makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usłu-
gi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa online 
w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wyko-
nywania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone online lub osobiście, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne.

(210) 528947 (220) 2021 05 17
(731) S PLUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.21, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży pojazdów samochodo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, 37 Konserwacja pojazdów mechanicznych, 
Odnawianie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Malowanie 
pojazdów mechanicznych, Naprawa pojazdów, Doradztwo 
w zakresie naprawy pojazdów.

(210) 528948 (220) 2021 05 17
(731) GAWLIK KONRAD, Żyraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA BAR NA KÓŁKACH

(531) 07.15.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 24.15.21, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 528965 (220) 2021 05 14
(731) IT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT SERWIS

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
42 Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych.

(210) 529242 (220) 2021 05 24
(731) ROKOSZ RAFAŁ, Pszenno
(540) (znak słowny)
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(540) EUROLOOK
(510), (511) 9 Urządzenia do ustawiania anten, Multiplekse-
ry, Multipleksery multimedialne, Multipleksery wideo, Pro-
gramatory czasowe, Systemy automatyki domowej, Urzą-
dzenia do automatyzacji domu, Urządzenia do nagrywania, 
Urządzenia do montowania kamer, Urządzenia nagrywające, 
Urządzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające 
twarz, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Aktywne 
czujniki podczerwieni, Alarmy do wykrywania przecieków 
wody, Czujki do alarmów, Czujniki ciepła, Czujniki ciepła [ter-
mostaty], Czujniki dwutlenku węgla, Czujniki dymu, Czujniki 
dymu i tlenku węgla, Czujniki gazu, Czujniki jakości powie-
trza, Czujniki magnetyczne, Czujniki optyczne, Czujniki par-
kowania do pojazdów, Czujniki ruchu, Czujniki tlenku węgla, 
Czujniki wibracji, Czujniki wilgotności, Czujniki wykrywające 
obiekty, Czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, 
Czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie drzwi, Czujniki 
zanieczyszczenia, Urządzenia do monitoringu wizualnego, 
Urządzenia do wykrywania dymu, Urządzenia do wykrywa-
nia ciepła, Urządzenia do wykrywania poziomu wody, Urzą-
dzenia do monitorowania zużycia ciepła, Urządzenia do mo-
nitorowania zużycia wody, Urządzenia do monitorowania 
zużycia gazu, Kamery do pojazdów, Kamery internetowe, 
Kamery na podczerwień, Kamery szybkoobrotowe, Kamery 
termowizyjne, Kamery do szybkiego skanowania, Urządze-
nia do nagrywania obrazów, Klawiatury, Klawiatury bezprze-
wodowe, Urządzenia do monitorowania, Sprzęt do zapisu 
danych, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 
Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samo-
chodowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem audiowizualnym, Usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizual-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hur-

towej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowi-
zualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycz-
nych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego.

(210) 529308 (220) 2021 05 25
(731) MEONCBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legal flowers

(531) 05.03.13, 05.03.15, 02.09.04, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 22 Konopie.

(210) 529336 (220) 2021 05 25
(731) POLASZCZYK ALEKSANDER ZPOZDROWIENIEM.PL, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zpozdrowieniem.pl

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania zawartością 
serwisów internetowych [WCM], 36 Przelewy i transakcje fi-
nansowe oraz usługi płatnicze.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 517832, 527755, 528171, 528262, 528578

2 517832, 528159

3 521479, 522464, 525682, 526003, 526224, 527330, 527754, 527806, 527813, 528065, 528159, 528298, 528352, 
528385, 528458, 528459, 528460, 528488, 528489, 528608, 528610, 528736, 528832, 528866

4 518876, 522165, 522464, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
528608

5 518822, 521479, 526003, 526156, 526224, 526260, 526262, 526264, 526344, 526538, 526726, 527043, 527045, 
527098, 527131, 527282, 527330, 527755, 527791, 527806, 527813, 528065, 528206, 528266, 528298, 528352, 
528566, 528573, 528574, 528670, 528672, 528674, 528675, 528870

6 523516, 525723, 526129, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
526832, 526847, 526848, 527755, 528351, 528560, 528575, 528769, 528770

7 523016, 523017, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 527369, 
527370, 527372, 527755, 528397, 528454, 528560, 528575, 528767, 528768

8 514681, 522464, 523016, 523017, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 
526379, 527755, 528397

9 506915, 508666, 518526, 522464, 523016, 523017, 526048, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 
526375, 526376, 526378, 526379, 526574, 526575, 526577, 526578, 526877, 526883, 526959, 527007, 527008, 
527020, 527029, 527787, 527875, 528067, 528165, 528211, 528279, 528313, 528315, 528346, 528347, 528422, 
528454, 528488, 528489, 528560, 528575, 528589, 528740, 528771, 528772, 528775, 529242, 529336

10 527794, 528065, 528211, 528352

11 523016, 523017, 526218, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
526847, 526848, 526936, 527020, 527029, 527710, 528432

12 511178, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526832, 526890, 
527742

14 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 528346, 528347, 528488, 
528489, 528517, 528700

16 518526, 522464, 526003, 526048, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 
526379, 526385, 526574, 526575, 526577, 526578, 527007, 527008, 527601, 527621, 527679, 527768, 527769, 
527770, 527771, 527772, 527774, 527775, 527776, 527779, 527780, 528346, 528347, 528488, 528489, 528560, 
528575, 528667

17 527755, 528262, 528425, 528560, 528575

18 526003, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526574, 526575, 
526577, 526578, 527160, 528346, 528347, 528422, 528458, 528459, 528460

19 509026, 517832, 523516, 525240, 526129, 526936, 527362, 527755, 527905, 528311, 528351, 528667, 528733

20 505280, 512789, 525723, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
526504, 526507, 526716, 526832, 526936, 527105, 527869, 527872, 528699

21 508968, 522464, 526003, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
527280, 527676, 527755, 528346, 528347, 528458, 528459, 528460, 528488, 528489, 528736

22 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 529308

25 510969, 510994, 522464, 526001, 526002, 526156, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 
526376, 526378, 526379, 526574, 526575, 526577, 526578, 526777, 527007, 527008, 527160, 528346, 528347, 
528392, 528422, 528636, 528653, 528740, 528759

26 522464

27 527742, 527755
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28 522464, 526003, 526156, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 
526439, 527007, 527008, 528695, 528697

29 477530, 477533, 477534, 477537, 514681, 516357, 526154, 526975, 526977, 527840, 528189, 528280, 528281, 
528284, 528870

30 514681, 525213, 526743, 526975, 526977, 527057, 527142, 527162, 527165, 527175, 527280, 527798, 527840, 
527855, 528488, 528489, 528566, 528641, 528766

31 517434, 523789, 526003, 526344, 527343, 527755, 528299, 528458, 528459, 528460, 528566, 528602

32 490318, 508968, 514681, 525895, 525896, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 
526378, 526379, 526975, 526977, 527797, 527798, 527840, 528543

33 508968, 514681, 516274, 526343, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 
526379, 526975, 526977, 527733, 528154, 528558, 528564

34 526923

35 490318, 505280, 506915, 508151, 508666, 508968, 509026, 510969, 510994, 511555, 511947, 514681, 518876, 
523016, 523017, 524124, 525971, 526129, 526154, 526229, 526351, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 
526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526385, 526413, 526439, 526521, 526574, 526575, 526577, 526578, 
526618, 526698, 526722, 526763, 526772, 526847, 526848, 526916, 526975, 526977, 527142, 527168, 527244, 
527280, 527297, 527357, 527362, 527557, 527621, 527742, 527755, 527767, 527794, 527806, 527855, 527873, 
528073, 528165, 528211, 528279, 528280, 528281, 528284, 528313, 528315, 528400, 528422, 528469, 528488, 
528489, 528517, 528560, 528575, 528592, 528602, 528609, 528610, 528634, 528667, 528677, 528679, 528680, 
528692, 528699, 528700, 528740, 528770, 528771, 528772, 528776, 528832, 528870, 528891, 528947, 529242

36 508666, 510969, 510994, 525902, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 
526379, 526385, 526722, 526772, 527297, 527557, 528173, 528334, 528335, 528337, 528340, 528342, 528400, 
528469, 528667, 528776, 528846, 529336

37 505280, 509026, 510969, 510994, 518876, 519230, 525240, 526129, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 
526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526385, 526832, 526916, 527357, 527875, 528075, 528159, 528351, 
528432, 528575, 528667, 528891, 528947, 528965

38 508666, 524381, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526877, 
526883, 527755, 528279, 528602, 528692, 528771, 528772

39 505280, 508151, 508666, 510969, 510994, 522569, 525723, 526345, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 
526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526385, 526521, 527343, 527601, 527733, 527755, 528075, 528280, 
528281, 528284, 528491, 528566, 528667, 528692, 528770

40 490318, 505280, 509026, 512789, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 
526379, 527601, 527768, 527769, 527770, 527771, 527772, 527774, 527775, 527776, 527779, 527780, 527794, 
527837, 528075, 528211, 528560, 528575, 528767, 528768

41 505280, 508151, 518526, 523992, 524381, 525302, 525640, 525971, 526048, 526368, 526369, 526370, 526371, 
526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526413, 526539, 526574, 526575, 526577, 526578, 526618, 
526698, 526998, 527007, 527008, 527280, 527297, 527557, 527621, 527767, 527768, 527769, 527770, 527771, 
527772, 527774, 527775, 527776, 527779, 527780, 527791, 527873, 528067, 528165, 528257, 528313, 528315, 
528345, 528346, 528347, 528400, 528469, 528488, 528489, 528518, 528590, 528609, 528627, 528638, 528667, 
528679, 528680, 528683, 528731, 528776

42 505280, 506915, 508666, 511555, 519230, 523992, 524381, 525301, 525609, 525839, 526048, 526056, 526368, 
526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 526385, 526539, 526698, 526832, 
526877, 526883, 526959, 527601, 527751, 527755, 527875, 528067, 528075, 528081, 528262, 528279, 528313, 
528315, 528340, 528342, 528456, 528469, 528627, 528667, 528771, 528772, 528965

43 490318, 508151, 508968, 514681, 526521, 526566, 526975, 526977, 527145, 527280, 527749, 527791, 528189, 
528345, 528592, 528641, 528662, 528743, 528948

44 521452, 521479, 526385, 526698, 527660, 527733, 527749, 527751, 527754, 527791, 527794, 527806, 528257, 
528298, 528299, 528387, 528590, 528679, 528680, 528731, 528904

45 523992, 524381, 526368, 526369, 526370, 526371, 526373, 526374, 526375, 526376, 526378, 526379, 527297, 
527806, 528469, 528627, 528667
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24 GODZINY NA DOBĘ Najwspanialsze  
posiadanie które mamy, jest 24 godziny  
które są przed nami 526763

3D DENTAL PRINT 528211

4parents.pl 528589

ab Cyberstore 528772

ADEK-Vitum 527043

adek-vitum 527045

AG GrzejnikiDesign 528677

AGROTECHMA 511178

ALIZAROL 528171

ALPAN 526521

Amatorska 477530

animatria 526413

APARTAMENTY 3 OWCE 528891

apollca 528736

AQUOS 528397

arp leasing 528173

ART 527676

ASURA FIGHTWEAR 528759

Atelier Herbaty 527280

AUTONOMIA 528947

B 528422

BALTICA EXCELLENT FROM NATURE 526344

BARON THE FAMILY POLSKIE KIMCHI  
Z BOROWIKAMI 516357

BAUG 523016

BAUTER 517832

BAZILIO 528154

BB4 Brokers 4 Business 528400

beIN Offices powered by biznesHUB 527557

BigFarm 523789

Biochefa Pharmaceutical Research  
and Production Plant 528266

bre! bre! galeria alkoholi 508968

bud Cafe 527142

budkayk’s 527145

BURSZTYNOWA 514681

CAMP SPA 527660

CARNUS 528352

Cataroft Free 526264

Cataroft PF 526262

CEDROB Z KURNEJ PÓŁKI 526154

Centrum Wsparcia Małych i Średnich  
Przedsiębiorstw 527297

CG STYLER600 527282

CHMIELNA Nº 78 526385

cnssolutions 528313

COLD PRESS JUICE by Cleanse Me 490318

CRAVVI 511947

Creative Dance 528518

CROST 522165

crowdio 506915

CTU 525902

CUDOCELL MAX Pielęgnuję, bo kocham. 527813

CZARNECKI 526129

cziko 528602

DAMAK Harika 528189

DĄB ROMAN 528543

Dąbrowskie Wodociągi 528075

Deep 526923

delfarma Euphrasia Świetlik Delfarma 528574

delfarma Hyaloko Delfarma 528573

DermaSeries by Dove 525682

Dietly 525839

Ditjaczi 477533

DLA PRZYJACIÓŁ BIZNESOWE ZESTAWY  
PREZENTOWE 528592

dogfit 528638

Domasznia 477537

DP Debaty Poznańskie 525302

dps software 528315

Dr Skóra 521479

DREAMER 527754

DZIKIE OGRODY 528610

EAGLEGRID 527794

e-connectors 527787

EEE Energy and Environmental Engineering 526574

EEE Energy and Environmental Engineering 526575

EEE Energy and Environmental Engineering 526577

EEE Energy and Environmental Engineering 526578

EKO DOM 527357

El Gaucho 527057

Eluwina 528775

ERG 528351

ESSENTIA REVITAL 527098

ESSERevital 528674

Esstial 528675

EST. 2018 KAZIMIERSKIE WZGÓRZA 527733

ETNA Pizza Sycylijska 528662

EURODENTAL GRUPA LUXMED 528679
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EUROLOOK 529242

FaceLove VISAGE & PERMANENT MAKEUP 528904

FALCO 527370

FD 526847

FDESIGN 526848

FEMINVEST 528846

FILHARMONIA POMORSKA  
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  
W BYDGOSZCZY 528165

FLEX PASTE 528311

Folk 528566

Folwark Podzamcze 528345

FreeEco 527875

Frugo Figa z makiem 527798

FUNKCIONA 519230

Future Classic 528636

GALERIA NOWA PRAGA 528667

GENERAL CARGO 526345

Generali Akcji: Megatrendy 526722

Genius child 528697

GEO MAT 526959

GigaZoo.pl 528459

GLASSTRICCO 526936

GONIEC PL 527873

goniec.pl 527767

Govee 527029

GRANDE CONTE 528558

GXP 518876

HARD MASS 526156

Hepa-Complex 518822

HOPE 1970 526002

HOPE 526001

HUSDOR 523516

Hydrogen Poland 523992

I 528425

IETU 526539

IMAGO 527369

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA  
TECHNICZNEGO EX Solution 528627

Instytut Powiek BILKIEWICZ 528590

INTER CLINIC 527751

IT SERWIS 528965

JBB BAŁDYGA PIECÓWKA 528870

JUSTPOINT. 528609

K KASTINO 527105

K KILIAN CUKIERNIA 528641

KADARIKA GOLD TRADIJA 528564

KALOUR 527679

KANASTE 526538

KARMELOS 525213

Khor 526343

KLIMATS 528432

Klinika Skóry pielęgnacja i renowacja 528159

KORNER DESIGN 505280

KS 528634

Laboratorium Diagnostyki COVID-19  
Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej  
Akademii Nauk 521452

LASER MEDIA 528560

LASER MEDIA 528575

Laveritta*PL HODOWLA KOTÓW  
MAINE COON 528299

legal flowers 529308

lenly 526504

LENLY 526507

LILO BIANCO 527362

LINDEN HOTEL & RESORT 527749

LINERASE 527330

Lines Architekci 528456

Lock and Stop 528769

LODY GRYCANA. Z TRUSKAWEK. 527162

lorient by nature 527806

LUXMED STOMATOLOGIA 528680

MADISON HOME 526351

MAGICZNA KRAINA 528672

Magiczny Świat Malucha przedszkole  
żłobek klub 525640

MASCOTA 528608

MAY TEA 526743

medICE 526056

MENZURKA CAFE 528743

MGI MISS GRAND INTERNATIONAL 526998

MILANO 527869

MONDESTATE 528334

MONDESTATE 528335

MONDESTATE 528337

MONUMENTAL 526716

MP.POLRAJ 527905

MST AUTOMATION 528081

NailTech Strobing & Konturing 528731

NAŻYJ SIĘ! 528347

newreh physio & sport 528257

NIEGRZECZNA KOLEKCJA 528488

niegrzeczna kolekcja 528489

NOMADFLO 525240

Notig Tools 523017

nowaBOX 528770

odlewki perfum WWW.ODLEWKIPERFUM.PL 528073

OGRÓD SMAKU 528670

OH! 527168

OHANA 526566

ONKODIETETYKA 527791

OSKOLAB 528832

OSTROWSKI 527837
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Nr  ZT23/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 301

P7P URSUS 526376

PACK-PRINT.COM.PL zapakuj to z pasją P 527601

Pamiętaj, żeby się dziś nażyć! 528346

PaniBalon 525971

PANKAINE 526260

Party Pal 522464

PARZYMY TUTAJ cold brew Cb 528766

Patio 527755

PBUCH S.A. 526218

PIBU 528653

pickpack 508666

PILEA 526890

play2pay 528692

PMI 524381

PODNOSNIKI.PL 526916

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 527769

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 527770

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Budownictwa, Architektury  
i Inżynierii Środowiska 527780

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 527779

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Inżynierii Mechanicznej 527775

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 527776

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Sztuk Projektowych 527774

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 527768

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Telekomunikacji, Informatyki  
i Elektrotechniki 527772

POLITECHNIKA BYDGOSKA  
Wydział Zarządzania 527771

polymertech 528262

PORIZO 509026

POZcast POROZMAWIAJMY O POZNANIU 525301

poznaj dealera 526229

PRIME BY ANLUX 527710

PRIME TOURS KRAKOW 508151

Prostavium one 527131

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW SYPKICH  
GOLIKTRANSPORT 528491

PSIA MICHA 528458

Psitwór 526439

Q Lab 528866

Qeko BEST FOR ME & THE WORLD 527244

R&K www.koszule.net.pl  
PRODUKT POLSKI RALF & PATRICK 526777

RATUŻEL 528298

renders 511555

REQUEST 526048

RIGHT WAY 522569

Rimall 528699

RK NIEDZIAŁEK 510969

RK 510994

S 527007

S 527008

SERRA INTERNATIONAL 527855

Shaka szajka 528392

Silesia Business Hub 528469

SIR JOHN TONIC WATER ORIGINAL  
PREMIUM PRODUCED ON NATURAL  
WATER FROM OSTROMECKO 527797

SKIN-MEDIC 526698

SKRZYNKA Z POLA 527343

Skup.io 526772

SORBET GRYCANA. Z TRUSKAWEK. 527165

Sowikoj 528700

Spiżarnia Smaków  
TAWERNA CZARNY BOCIAN 527840

STOWARZYSZENIE KANCELARIA REKORDÓW 526618

Super Cats 1 517434

SuperSoil 528578

SYDNEY 527872

SZAFOMAT 525723

Szkilni 477534

TARGA FLORIO 525895

TARGA FLORIO 525896

tec.nicum 525609

THE PARASIGHT 528067

THE PATH 516274

THOMASSS 527742

Topki 528740

TRACEON SOLUTIONS 528279

TufTuf 528460

TUR 526379

UME SUSHI 526977

UME 526975

URS 526375

URSUS 526368

URSUS 526369

URSUS 526370

URSUS 526371

URSUS 526373

URSUS 526374

Value Finance 524124

VD Villa Development 528342

VEDO 527160

VENETTO 528517

VERDE ceramika 528733

VICHY LABORATOIRES.  
Zdrowie to podstawa, zacznij od skóry 528385
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302 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2021

VIGUS 526378

VILLA DEVELOPMENT 528340

VITASECRET 528206

VITESSENCE 526726

VULPES 527372

W Wektor Wiedzy 528776

WEGAŃSKIE GRYCANA. Z TRUSKAWEK. 527175

WOODYOU 512789

woytec 528454

Wydawnictwo Nowa Droga 518526

XRUN NIETUZINKOWE BIEGI GÓRSKIE 528683

YOUNG INVENTORS BLOCKS 528695

ZA GÓRAMI 527621

ZAGRODA BAR NA KÓŁKACH 528948

Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfna śląska 528280

Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfno śląsko 528281

Zakłady Mięsne SILESIA SA  
Najbardziej śląska ze śląskich 528284

ZIELONA POLANA 526003

zpozdrowieniem.pl 529336

ŻABKA CYBERSTORE 528771

żabka Odkryj wielkie znaczenie  
małych kroków 528768

ŻABKA. ODKRYJ WIELKIE ZNACZENIE  
MAŁYCH KROKÓW 528767



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.

757337 IoMET Ionic Mineral Enzymo Therapy 
(2021 05 04)

5, 38, 
42

1077611 NASAFYTOL (2021 04 30) 5
1385888 EXCLUSIVE NETWORKS (2021 05 03)

CFE: 07.03.11, 24.15.01, 26.04.04 9, 35, 36, 
37, 42

1591596 Inamon (2021 03 23) 5
1591600 Scaderm (2021 02 09) 3, 5
1591619 Bébé Royal (2020 12 31) 3, 5
1591621 goger (2021 01 08, 2021 01 05)

CFE: 01.15.11, 25.07.01 28
1591634 ZAVALTO (2021 04 14, 2020 11 16) 5
1591648 L’unique PARIS (2020 12 31)

CFE: 27.05.10 3, 5
1591655 PHILLERENE (2021 01 21, 2020 11 24)

CFE: 26.07.04, 27.05.01, 29.01.12 3, 5, 44
1591675 Scacutan (2021 02 09) 3, 5
1591739 2020 06 15)

CFE: 01.01.09 7, 9
1591742 DAZZLES (2021 03 18)

CFE: 01.15.07, 17.02.01, 26.11.01 1
1591978 TIGODA (2021 01 14, 2020 12 11) 32, 33
1592090 Curve (2021 02 03) 9, 16, 35, 36, 42
1592119 HERMES CONTRE LA PEAU 

(2021 02 25, 2020 08 28)
14

1592125 Biofin Leather (2021 02 26)
CFE: 01.01.25, 01.11.08, 03.06.11, 
19.11.04, 27.05.10

1, 2, 18

1592141 HALIKY (2021 03 04)
CFE: 27.05.01 14, 16, 18, 25, 35

1592145 PRIME (2021 03 29) 31
1592153 KOH-I-NOOR Polska Sp. z o.o.  

(2020 11 04, 2020 11 03)
CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.10 7, 20

1592168 ON THE BEACH (2021 03 04, 2020 09 07) 3
1592176 KIN Italia S.r.l. (2020 11 04, 2020 11 03)

CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.10 7, 20
1592216 M+ Molecule 01 (2020 11 18, 2020 11 18)

CFE: 24.13.01, 24.17.05, 26.11.08, 
27.05.01

3, 4, 16

1592238 CLIMAGIC (2021 03 19) 12
1592281 TITANS’ REVIVAL (2020 12 16)

CFE: 23.05.05, 24.01.12, 27.05.01 5, 25, 32, 
41, 44

1592285 SECURIUS INTERNATIONAL (2021 01 07)
CFE: 17.02.01, 27.05.10, 
29.01.14

8, 13, 14, 15, 16, 
20, 42, 45

1592291 Olivé (2021 01 28)
CFE: 27.05.01 1, 17,

1592306 AXXYXX (2021 04 16) 9, 10
1592316 LI BA QIANG (2021 01 13)

CFE: 07.15.22, 26.11.01, 28.03.00 20
1592328 PREMANT (2020 11 06, 2020 08 27) 6, 11, 

19
1592378 PROVENANCE (2021 03 02) 33
1592423 L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 17
1592457 NAVISANI (2021 03 19)

CFE: 01.15.03, 27.03.12 11, 16
1592458 MARPICA (2021 02 26, 2021 02 17) 5
1592467 BRITIBI (2021 02 26, 2021 02 17) 5
1592535 AKKA HOTELS (2021 02 05)

CFE: 25.01.10, 27.05.01, 29.01.12 35, 37, 43
1592536 sensarte (2021 04 07)

CFE: 27.05.01 21
1592621 2021 03 22, 2021 02 17)

CFE: 24.17.05, 26.01.03, 26.11.03, 29.01.14 35
1592703 UZOLA plywood (2021 03 17)

CFE: 05.01.05, 24.13.09, 26.01.03, 
26.04.04, 26.05.12, 27.05.08, 29.01.13

19

1592767 QUANTUM (2021 02 24, 2020 08 26) 9, 36, 
42

1592770 STANDOFF (2021 02 08) 9, 41
1592774 AXLEBOLT (2021 02 08) 9, 41
1592782 HERMES FAIRE CORPS 

(2021 02 25, 2020 08 28)
14

1592802 azederm (2021 03 23) 5
1592820 JOUSING (2021 04 09)

CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.17 10



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1591742, 1592125, 1592291 

2  1592125 

3  1591600, 1591619, 1591648, 1591655, 1591675, 1592168, 1592216 

4  1592216 

5  757337, 1077611, 1591596, 1591600, 1591619, 1591634, 1591648,
 1591655, 1591675, 1592281, 1592458, 1592467, 1592802 

6  1592328 

7  1591739, 1592153, 1592176 

8  1592285 

9  1385888, 1591739, 1592090, 1592306, 1592767, 1592770, 1592774 

10  1592306, 1592820 

11  1592328, 1592457 

12  1592238 

13  1592285 

14  1592119, 1592141, 1592285, 1592782 

15  1592285 

16  1592090, 1592141, 1592216, 1592285, 1592457 

17  1592291, 1592423 

18  1592125, 1592141 

19  1592328, 1592703 

20  1592153, 1592176, 1592285, 1592316 

21  1592536 

25  1592141, 1592281 

28  1591621 

31  1592145 

32  1591978, 1592281 

33  1591978, 1592378 

35  1385888, 1592090, 1592141, 1592535, 1592621 

36  1385888, 1592090, 1592767 

37  1385888, 1592535 

38  757337 

41  1592281, 1592770, 1592774 

42  757337, 1385888, 1592090, 1592285, 1592767 

43  1592535 

44  1591655, 1592281 

45  1592285



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.

519457 WERIT-Kunststoffwerke W. Schneider  
GmbH & Co. KG
2021 03 01 1, 3, 5, 17, 19, 20, 21

520220 BODEGAS LAN, S.A.
2021 03 29 33, 35

522888 MONCLER S.P.A.
2021 05 24 9, 25

523357 CERAMIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 24 1

520965 Ma Tseng Judith
2021 05 24 9, 16, 42

525220 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 
SKAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 05 21 30

521907 AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.
2021 05 26 1



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.

1573612 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2021 05 21 25



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

7/2021 67 522967 PAJĄK JAKUB HARVEO, Wadowice PAJĄK JAKUB HARVEO, Kraków
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