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cjalistów technologii informacyjno -telekomunikacyjnych w związku 
z  kodowaniem i  dekodowaniem sygnałów audio, wideo i  innych 
danych, doradztwo w zakresie technologii informacyjnych i teleko-
munikacyjnych, udostępnianie informacji dotyczących technologii 
informacyjnych i  telekomunikacyjnych, projektowanie sieci, projek-
towanie, dostosowywanie i aktualizacja koncepcji telekomunikacyj-
nych i automatyzacyjnych, leasing oprogramowania, leasing sprzętu 
komputerowego, w  tym do przetwarzania danych, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych, opracowywanie, aktualizacja i leasing 
oprogramowania, projektowanie i  rozwijanie systemów kodowania 
i dekodowania oraz systemów kontroli dostępu do programów tele-
wizyjnych, radiowych, internetowych i/lub innych programów multi-
medialnych.

(111) 312660 (220) 2017 09 25 (210) 476873
(151) 2018 07 26 (441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell METYLO -B12 500
(540) 

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski, biały
(531) 05.05.20, 19.03.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitar-
ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i  pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceu-
tyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje 
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do 
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materia-
ły dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma-
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do 
celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do 
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio-
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne zawar-
te w tej klasie, terapeutyczne plastry, okłady.

(111) 312661 (220) 2017 09 29 (210) 477094
(151) 2018 05 25 (441) 2018 01 22
(732) KUHNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, PL.
(540) SUDECKI
(540) 

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 07.01.08, 05.01.06, 
05.01.10, 26.11.02
(510), (511) 30 ocet, musztarda.

(111) 312662 (220) 2017 10 03 (210) 477257
(151) 2018 08 08 (441) 2018 04 16

(732) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) WIEDZA PASJA WIĘŹ
(540) 

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, apa-
ratura naukowo -badawcza i  dydaktyczna, oprogramowanie kom-
puterowe, 16 publikacje naukowo -dydaktyczne, książki, skrypty dla 
studentów, zeszyty naukowe, monogra<e, czasopisma naukowo-
 -techniczne, albumy, plakaty, a<sze, blankiety, broszury, druki, em-
blematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier 
listowy, okładki, pióra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, 
torebki, 21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali-
ki, 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 kształ-
cenie wysoko wykwali<kowanych specjalistów w  dziedzinach: gór-
nictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektro-
techniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, 
geologii, geo<zyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynie-
rii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali 
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, <zyki, 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.

(111) 312663 (220) 2017 10 10 (210) 477509
(151) 2018 07 26 (441) 2018 04 03
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Miraculum Dr Luster
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki do brwi, ołówki do rysunku brwi, preparaty do 
demakijażu, dezodoranty, antyperspiranty i  wyroby perfumeryjne 
do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do 
celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy do rąk 
i  paznokci, kremy do twarzy, lakiery do paznokci, lotiony do celów 
kosmetycznych, lotiony do włosów, preparaty do makijażu, maseczki 
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko kosmetycz-
ne, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła toaletowe, 
preparaty odbarwiające do celów kosmetycznych, ołówki kosme-
tyczne, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki 
do opalania, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzę-
sy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpie-
lowe nielecznicze, szampony do włosów, odżywki do włosów, szmin-
ki do make -up, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze 
do pielęgnacji ust, farby do włosów, preparaty do układania włosów, 
wody zapachowe, wosk do depilacji, wosk do wąsów, preparaty ko-
smetyczne do depilacji, preparaty do depilacji, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, balsamy po goleniu, kremy 
do golenia, żele do golenia, pianki do golenia, wody perfumowane, 
wody kolońskie, lakiery do włosów, masła kosmetyczne, mydła, my-
dła zapachowe, mydła pod prysznic, żele myjące, żele pod prysznic, 
mleczka myjące, mleczka pod prysznic, kremy myjące, kremy pod 
prysznic, mleczka do ciała, balsamy do ciała, odświeżacze do ust 
w  aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfu-
meryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne, pasty do obuwia, pian-
ki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, pasty, 


