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niemetalowe, w tym z tworzyw sztucznych, zbiorniki ściekowe nie-
metalowe, w tym z tworzyw sztucznych, 20 beczki na wodę deszczo-
wą z tworzyw sztucznych.

(111) 312647 (220) 2017 06 12 (210) 472841
(151) 2017 11 02 (441) 2017 07 17
(732) IMPERIAL CINEPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sleepy Paws by Pet Station
(540) 

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwie-
rząt domowych, transportery dla zwierząt domowych, koce do spa-
nia dla zwierząt domowych.

(111) 312648 (220) 2017 10 24 (210) 478185
(151) 2018 08 06 (441) 2018 01 29
(732) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) 100 LAT AGH
(540) 

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, szary
(531) 26.01.04, 26.07.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, aparatu-
ra naukowo -badawcza i  dydaktyczna, oprogramowanie komputero-
we, 16 publikacje naukowo -dydaktyczne, książki, skrypty dla studen-
tów, zeszyty naukowe, monogra<e, czasopisma naukowo -techniczne, 
albumy, plakaty, a<sze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalenda-
rze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pió-
ra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki, 
wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szkla-
ne, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie 
wystaw handlowych i  reklamowych w  zakresie osiągnięć naukowo-
 -technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowa-
nia i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, 
konferencji i  imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i  ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko wykwali<kowanych 
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inży-
nierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii 
mechanicznej, robotyki, geologii, geo<zyki, ochrony środowiska, geo-
dezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, cerami-
ki, odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw 
i energii, <zyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, 
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie 
z  wykorzystaniem technik komputerowych i  Internetu, publikacja 
elektroniczna on -line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publi-
kowanie książek i  innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato-
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.

(111) 312649 (220) 2017 10 25 (210) 478211
(151) 2018 06 28 (441) 2017 12 27
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY, 
Chorzów, PL.
(540) STOKSON
(540) 

Kolor znaku: szary, jasnoszary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  piekarnicze, mrożone wyroby 
cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pącz-
ki, donuty, słodycze, desery, mąka, potrawy i gotowe dania na bazie 
mąki, w  tym mrożone, bazy do ciast, dodatki do ciast i  wypieków, 
ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa, herbata, 
kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i  handlu hurtowego związane z  następującymi towara-
mi: wyroby cukiernicze i  piekarnicze, mrożone wyroby cukiernicze 
i  piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donu-
ty, słodycze, desery, mąka, potrawy i  gotowe dania na bazie mąki, 
w  tym mrożone, bazy do ciast, dodatki do ciast i  wypieków, ciasta 
do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa, herbata, kakao, 
cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, 43 usługi piekarnicze i cu-
kiernicze, usługi cateringu, usługi przygotowywania żywności i dań 
na zamówienie.

(111) 312650 (220) 2017 10 26 (210) 478282
(151) 2018 08 06 (441) 2018 01 15
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław, PL.
(540) medicus
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me-
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz-
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę-
tu medycznego.

(111) 312651 (220) 2017 06 20 (210) 473105
(151) 2018 07 11 (441) 2017 08 28
(732) ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNIKI POWIETRZA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) aerowent
(540) 

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały 
metalowe, przenośna metalowe konstrukcje budowlane, przewody 
nieelektryczna i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby że-
lazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, 
metalowe rurociągi zasilające, metalowe przewody rurowe, metalo-
we króćce do rur, metalowe przewody do instalacji, wentylacji i kli-
matyzacji, metalowe kabiny stosowane przy malowaniu za pomo-
cą rozpylaczy, metalowe rurociągi zasilające, metalowe przewody 
rurowa, metalowa króćca do rur, ramy antywibracyjne, metalowe 
obudowy dźwiękochłonne, metalowe częsci do instalacji wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych, 7 maszyny i obrabiarki, silniki i części do 
nich, mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do 
pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, transportery 
pneumatyczne, <ltry (części maszyn lub silników), <ltry (wkłady) do 
maszyn <ltrujących, instalacje odpylające do czyszczenia, instalacje 
centralne do odpylania próżniowego, maszyny do <ltrowania, in-
stalacje ssące pył (oczyszczanie), rurowe transportery pneumatycz-
ne, separatory, pompy, kompresory i  wentylatory, kondensatory, 
dmuchawy, wentylatory chłodzące, ssące wentylatory wyciągowe, 
wentylatory do silników, wentylatory do sprężania, 11 urządzenia do 
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 
kabiny natryskowe, aparatura do oczyszczania gazu, rekuperatory 
ciepła, suszarki powietrza, aparatura do suszenia, urządzenia i insta-
lacje do suszenia, odpylacze, wyciągi wentylacyjne, wyciągi, wenty-
latory (klimatyzacja), aparatura do wentylacji (klimatyzacji), wenty-
lacja (wyciągi), <ltry (części instalacji domowych i  przemysłowych), 
kabiny natryskowe, instalacje do <ltrowania powietrza, aparatura 
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania 


