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dla zwierząt, kiszonki, ryby, zwierzęta żywe, drzewka oraz krzewy
ozdobne i owocowe, świeże owoce i warzywa; reklama i promocja,
organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi
w zakresie komputerowych baz danych zawarte w tej klasie, informacja o powyższych usługach, 36 doradztwo finansowe, 38 agencje
informacyjne, agencje prasowe, komunikacja radiowa, telefoniczna
i telegraficzna, usługi w zakresie poczty elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz
otrzymywanie informacji od klientów, informacja o telekomunikacji,
usługach telekomunikacyjnych i internetowych zawarta we tej klasie,
przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, przesyłanie telegramów, usługi przekazywania głosu
i obrazu, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie obsługi
satelitarnej dotyczącej transmisji dźwięku lub obrazu, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 41 edukacja i nauczanie, kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
konkursów, sympozjów, seminariów, zjazdów, widowisk, zawodów
sportowych, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny kultury
i edukacji, montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, widowisk, programów radiowych, usługi reporterskie,
tłumaczenia, prowadzenie studia nagrań, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, mikrowydawnictwa, informacja
o powyższych usługach, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
zawarte w tej klasie oraz ich projektowanie, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, doradztwo dotyczące sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, usługi odzyskiwania danych komputerowych, aktualizacja,
instalacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, w tym dotyczącego poligrafii, informacja o powyższych usługach, 44 usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie maszyn i sprzętu rolniczego, hodowla
zwierząt, pomoc weterynaryjna, zabiegi pielęgnacyjne i oporządzanie zwierząt, doradztwo rolnicze, doradztwo zawodowe w zakresie
mechanizacji rolnictwa, ekspertyzy i opiniowanie w branży rolniczej,
projektowanie ogrodów.

(111) 241684
(220) 2008 03 31
(210) 338878
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 3.7.1, 14.7.1, 24.1.5, 24.9.1, 27.5.1, 29.1.2
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki,
pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki,
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dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie
konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna
on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka,
elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia, geofizyka,
ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo nafty i gazu, paliwa
i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, pośrednictwo
w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej.

(111) 241685
(220) 2008 03 31
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(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
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Kolor znaku: srebrny
(531) 3.7.1, 14.7.1, 24.9.1, 27.5.1, 29.1.6
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki,
pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki,
dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie
konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna
on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie ksią-
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żek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka,
elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia, geofizyka,
ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo nafty i gazu, paliwa
i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, pośrednictwo
w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej.
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Kolor znaku: czarny, biały
(531) 3.7.1, 14.7.1, 24.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki,
pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki,
dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie
konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna
on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka,
elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia, geofizyka,
ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo nafty i gazu, paliwa
i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, pośrednictwo
w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej.
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(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: srebrny
(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.6
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki,
pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki,
dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie
konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna
on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka,
elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia, geofizyka,
ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo nafty i gazu, paliwa
i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, pośrednictwo
w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej.
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Kolor znaku: czarny
(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.8
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(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.

(111) 241689
(220) 2008 03 31
(210) 338883
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Kraków, PL.
(540) AGH
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geo-
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inżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.

(111) 241690
(220) 2008 03 31
(210) 338884
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony
(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.
(111) 241691
(220) 2008 03 31
(210) 338885
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
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(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.2
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.
(111) 241692
(220) 2008 03 31
(210) 338886
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.6

Nr 4/2012

(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.

(111) 241693
(220) 2008 03 31
(210) 338887
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony
(531) 26.4.9, 29.1.13
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynie-
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rii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo
nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.
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nafty i gazu, paliwa i energii, fizyka, techniki jądrowej, energetyki,
matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, pośrednictwo w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej.

(111) 241695
(220) 2007 12 21
(210) 334493
(151) 2011 10 24
(441) 2008 03 31
(732) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Wiesław
Wawrzyniak, Niedźwiady, PL.
(540)

(111) 241694
(220) 2008 03 31
(210) 338888
(151) 2011 09 08
(441) 2008 07 07
(732) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały, czarny, czerwony
(531) 25.1.15, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka.
Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony
(531) 26.4.2, 26.11.3, 26.11.7, 29.1.13
(510), (511) 06 puchary metalowe, 09 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie
komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne: książki, skrypty
dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowotechniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 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 wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji, 42 wykonywanie
prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, opinii,
i ekspertyz w następujących dziedzinach techniki: górnictwo, geoinżynieria, metalurgia, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, automatyka, elektronika, inżynieria mechaniczna, robotyka, geologia,
geofizyka, ochrona środowiska, geodezja górnicza, inżynieria materiałowa, ceramika, odlewnictwo, metale nieżelazne, wiertnictwo

(111) 241696
(220) 2008 04 25
(151) 2011 09 29
(441) 2008 08 04
(732) TARKON-GRADI Sp. z o.o., Poznań, PL.
(540)

(210) 340184

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, ciemnożółty, jasnożółty, żółty
(531) 3.5.7, 3.5.24, 3.5.25, 24.5.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 03 artykuły chemii gospodarczej zawarte w tej klasie,
kosmetyki, produkty higieniczne zawarte w tej klasie, płyny do mycia
naczyń, preparaty do czyszczenia, wybielania, odtłuszczania zawarte
w tej klasie, środki do prania, pasty do skór, mebli, podłóg; kosmetyki,
płyny i mydła do kąpieli, środki depilujące zawarte w tej klasie, woski
depilujące, dezodoranty do ciała, esencje eteryczne, perfumy, wody
toaletowe, kremy, żele do pielęgnacji skóry i włosów, lotony, maseczki, mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów zawarte w tej klasie, środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki,
pomadki do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakiery do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosmetyczne,
artykuły higieniczne: w tym: wata do celów kosmetycznych, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, płatki kosmetyczne, waciki zawarte
w tej klasie, 16 ręczniki kuchenne papierowe, ręczniki papierowe do
twarzy, papier toaletowy, chusteczki kosmetyczne, pielucho-majtki
niemowlęce z papieru lub celulozy, pieluszki dziecięce z papieru lub

