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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 

ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w ,,Biuletynie ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w ,,Biuletynie 

Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłosze-Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłosze-

niach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzyna-niach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzyna-

rodowej Klasyfi kacji Patentowej i zawierają:rodowej Klasyfi kacji Patentowej i zawierają:

– symbol Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej,– symbol Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej,

– numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,– numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,

– datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,– datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,

– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,

– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,

– miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,– miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,

– nazwisko i imię wynalazcy,– nazwisko i imię wynalazcy,

– tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,– tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,

– skrót opisu, w razie potrzeby z fi gurą rysunku,– skrót opisu, w razie potrzeby z fi gurą rysunku,

– liczbę zastrzeżeń,– liczbę zastrzeżeń,

– daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.– daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

– numer zgłoszenia,– numer zgłoszenia,

– datę zgłoszenia,– datę zgłoszenia,

– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,

– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),

– prezentację znaku towarowego,– prezentację znaku towarowego,

– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytko-W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytko-

wych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony wych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony 

lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia 

patentowego i o notyfi kowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozu-patentowego i o notyfi kowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozu-

mienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.mienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opubli-Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opubli-

kowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym kowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym 

i alfabetycznym.i alfabetycznym.

* * ** * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrze-1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrze-

żenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;żenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;

2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);

3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego 

uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nad-Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nad-

syłać na adres:syłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać 

w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer ,,Biulety-w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer ,,Biulety-

nu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie in-nu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie in-

nych danych identyfi kacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku nych danych identyfi kacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku 

towarowego).towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBPUrząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP

Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: 93 1010 1010 0025 8322 3100 000093 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie 

zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl 

lub w siedzibie Urządu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16lub w siedzibie Urządu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16

Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.
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BIULETYN
Urzędu Patentowego
Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Nr 22 (1039) Rok XLI

A.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
WYNALAZKACH 

I  WZORACH  UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje 

o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania 

prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

(21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

(22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(31) – numer zgłoszenia priorytetowego

(32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej

(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego

(57) – skrót opisu w razie potrzeby z fi gurą rysunku

(61) – nr zgłoszenia głównego

(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba 

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*

(72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego

(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego

(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

(96) – data i numer zgłoszenia europejskiego

(97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfi kującym (21), umieszczone są następujące 

literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

 A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku

 A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)

 U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL



I.  WYNALAZKI

DZIAŁ  A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

A1 (21) 398922 (22) 2012 04 23

(51) A01B 79/00 (2006.01)

 A01B 69/00 (2006.01)

 G06F 11/30 (2006.01)

(71) KONARSKI ŁUKASZ, Wrocław

(72) KONARSKI ŁUKASZ

(54) System do zarządzania i monitoringu prac 
polowych w gospodarstwie rolnym

(57) System ma serwer (SE), do którego podłączony jest co naj-

mniej jeden użytkownik (UZ) oraz co najmniej jeden terminal mo-

bilny (TR) wyposażony w bezprzewodowy moduł komunikacji (MS) 

z serwerem (SE) oraz moduł komunikacji terminala (MT) połączony 

z modułem komunikacji układu pozycjonowania wyposażonego 

w kamerę (KA), moduł pozycjonowania (MP) i bezprzewodowy 

moduł rozpoznający maszynę rolniczą (MR) połączony z modułem 

identyfi kacji maszyny (MI), przy czym układ pozycjonowania zamo-

cowany jest na maszynie samojezdnej, korzystnie ciągniku, nato-

miast moduł identyfi kacji maszyny (MI) na maszynie rolniczej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403607 (22) 2013 04 19

(51) A01N 37/02 (2006.01)

 A01N 31/02 (2006.01)

 A01N 33/12 (2006.01)

 A01P 1/00 (2006.01)

(31) PV 2012-281 (32) 2012 04 24 (33) CZ

 PUV 2012-25952  2012 04 24  CZ

(71) FARMAK MORAVIA, a.s., Olomouc, CZ

(72) MUSIALKOVA ZUZANA, CZ; ŽÁK JIŘÍ, CZ

(54) Preparat dezynfekcyjny, jego zastosowanie i sposób 
dezynfekcji

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mieszaniny kwasu 

glikolowego, co najmniej jednego alkoholu C1-C6, co najmniej jed-

nego czwartorzędowego związku amoniowego wybranego z gru-

py obejmującej: chlorek benzylodimetylo-C8-C16alkilo-amoniowy, 

chlorek dimetylo-C8-C16alkilo-amoniowy i chlorek dimetylo-di-

(C8-C16alkilo)-amoniowy, do dezynfekcji oraz preparat dezynfekcyj-

ny oraz sposób dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398838 (22) 2012 04 17

(51) A01P 1/00 (2006.01)

 A01P 3/00 (2006.01)

 A01N 65/00 (2009.01)

 A61K 36/53 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) ADASZYŃSKA MICHALINA; SWARCEWICZ MARIA; 

MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA

(54) Olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej 
i jego zastosowanie

(57) Olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej według wynalazku 

charakteryzuje się tym, że uzyskuje się go z ozdobnej odmiany 

„Brnę River”. Olejek zawiera: 1-heksanol, α-pinen, kamfen, β-pinen, 

1-okten-3-ol, 3-oktanon, octan heksylu, β-cymen, limonen, eukalip-

tol, trans-β-ocimen, cis-β-ocimen, τ-terpinen, cis-β-terpineol, tlenek 

linalolu, linalol, allo-ocimen, lawandulol, 1-terpinen-4-ol, butanian 

heksylu, α-terpineol, geraniol, antranilan linalilu, kamfen, propio-

nian nerylu, octan geraniolu, α-bergamoten, α-santalen, kariofi len, 

β-seskwifellandren, τ-muurolen, α-amorfen, tlenek kariofi lenu, epi-

bicykloseskwifellandren. Wynalazek obejmuje również zastosowa-

nie olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej ozdobnej odmiany 

„Blue River” do zwalczania bakterii szczepów Staphylococcus au-

reus, w tym typ MRSA/ORSA oraz grzybów z rodzaju Candida albi-

cans i Trichophyton rubrum.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 401248 (22) 2012 10 16

(51) A24C 5/40 (2006.01)

 A24C 5/02 (2006.01)

(31) 13/449,823 (32) 2012 04 18 (33) US

(71) REPUBLIC TOBACCO L.P., Glenview, US

(72) YANG JINJUAN, CN

(54) Stołowa automatyczna maszyna do wytwarzania 
papierosów

(57) Wynalazek dotyczy maszyny (10) do wyrobu papierosów, 

typu z iniekcją tytoniu, zawierającej obudowę (12) z otworem i ko-

morę prasowania mającą połączenie z otworem przeznaczonym 

do odbierania luźnego tytoniu, człon prasujący (68) zainstalowany 

z możliwością wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego w górę 

i w dół od położenia początkowego u góry komory prasowania 

do dołu komory prasowania, łyżkę wprowadzającą (62) zamonto-

waną z możliwością wykonywania bocznego ruchu posuwisto-
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zwrotnego od położenia spoczynkowego w komorze prasowania, 

w poprzek komory prasowania, do transportowania tytoniu spra-

sowanego w postaci pręcików, poza stronę wyjściową komory pra-

sowania, przez końcówkę dozującą do pustej gilzy papierosowej, 

silnik elektryczny (140) i pełniącą podwójną funkcję tarczę sterującą 

dostosowaną do obracania jej wokół jej własnej osi za pomocą silni-

ka, dla wstępnego przemieszczania członu prasującego (68) w górę 

i w dół w komorze prasowania, i następnie przemieszczania łyżki 

wprowadzającej (62) w poprzek komory prasowania przy obraca-

niu tarczy sterującej przez silnik. Wynalazek dotyczy także sposobu 

wytwarzania papierosów.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 403633 (22) 2013 04 22

(51) A24C 5/40 (2006.01)

(31) 13/453,671 (32) 2012 04 23 (33) US

(71) REPUBLIC TOBACCO L.P., Glenview, US

(72) LIN MEI, US

(54) Samoczyszczące się urządzenie do ubijania tytoniu 
papierosowego, urządzenie do wytwarzania 
papierosów oraz sposób kontrolowania 
nagromadzania się drobin tytoniu i lepkich 
materiałów tytoniowych podczas działania 
urządzeń do wytwarzania papierosów 
wykorzystujących urządzenia ubijające

(57) Przedmiotem wynalazku jest samoczyszczące się urządzenie 

do ubijania tytoniu papierosowego z elementem ubijającym za-

montowanym dla posuwisto-zwrotnego ruchu do góry i do dołu 

pomiędzy górną płytą (21) a spodnią płytą (30) i samoczyszczącą 

się szczeliną rozpościerającą się w poprzek jednej z płyt (21, 30), aby 

sprzęgać się co najmniej z jedną z płyt (21, 30) podczas ruchu ele-

mentu ubijającego ^^ do góry i do dołu pomiędzy płytami (21, 30). 

Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie (10) do wytwarza-

nia papierosów a także sposób kontrolowania nagromadzania się 

drobin tytoniu i lepkich materiałów tytoniowych podczas działania 

urządzeń do wytwarzania papierosów wykorzystujących urządze-

nia ubijające.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 398956 (22) 2012 04 24

(51) A46B 3/10 (2006.01)

 B08B 1/04 (2006.01)

 B24D 13/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) ZALESKI KAZIMIERZ; MATUSZAK JAKUB

(54) Szczotka czołowa do usuwania zadziorów
(57) Wynalazek dotyczy szczotki czołowej do usuwania zadziorów. 

Szczotka zbudowana jest z trzpienia (1), służącego do zamocowania 

we wrzecionie maszyny technologicznej, korpusu (2} oraz części ro-

boczej w postaci włókien rozmieszczonych na powierzchni czoło-

wej, przymocowanych do korpusów pierścienia (3) wewnętrznego 

i pierścienia (4) zewnętrznego. Część robocza składa się z sekcji usu-

wającej, przeznaczonej do usuwania zadziorów, która zbudowana 

jest z pierścienia (3) wewnętrznego i włókien (6) i z sekcji wygładza-

jącej, przeznaczonej do poprawy gładkości powierzchni, która zbu-

dowana jest z pierścienia (4) zewnętrznego i włókien (5). Włókna 

w sekcji wygładzającej mają mniejszą średnicę i większą długość niż 

włókna w sekcji usuwającej, a odległości między włóknami mierzo-

ne w kierunku promieniowym są mniejsze w sekcji wygładzającej 

niż w sekcji usuwającej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399002 (22) 2012 04 27

(51) A47B 83/02 (2006.01)

 A47B 37/04 (2006.01)

 A47C 11/00 (2006.01)

(71) KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów

(72) HALASTRA MAŁGORZATA
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(54) Ławko-stół targowy
(57) Ławka dwustronna o konstrukcji stalowej oparta słup-

kach (1), (2) wykonanych z profi li metalowych z siedziskami (4) 

i oparciami (6) wykończonymi drewnianymi deskami (5) charakte-

ryzuje się tym, że konstrukcje oparć (6) przymocowane do słupków 

głównych (1) w górnej części za pomocą zawiasów (9) podnoszą się 

o kąt 90° tworząc płaszczyznę poziomą, równoległą do płaszczyzny 

siedzisk i prostopadłą do słupków głównych (1). Ławka jest wyposa-

żona we wsporniki szynowe (7) lub zawiasowe (7) przymocowane 

do słupków głównych (1) oraz konstrukcji oparć (6) rozwierają się 

do kąta 90° i utrzymują oparcia w poziomie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398836 (22) 2012 04 16

(51) A47C 17/16 (2006.01)

(71) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne

(72) KALARUS RENATA

(54) Sofa rozkładana
(57) Sofa posiada metalową ramę podstawy (1), połączoną od-

chylnie z metalową ramą oparcia (2). Do ramy podstawy zamoco-

wane są nierozłącznie pionowo usytuowane płaskowniki (4), mają-

ce na końcu wyprofi lowany kształt. Do ramy oparcia zamocowane 

są nierozłącznie płaskowniki (6), mające wyprofi lowany kształt, któ-

re usytuowane są tak, że w poziomym położeniu ramy oparcia (2) 

płaskowniki te opierają się swoimi wyprofi lowanymi krawędziami 

o wyprofi lowane krawędzie płaskowników (4), zamocowanych 

do ramy podstawy (1). Do ramy podstawy (1) zamocowane są nie-

rozłącznie stalowe płaskie nogi.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398884 (22) 2012 04 19

(51) A47G 19/02 (2006.01)

 A47G 19/08 (2006.01)

 A47G 19/26 (2006.01)

 A47G 21/12 (2006.01)

(71) MARCINIAK JERZY, Chróścina

(72) MARCINIAK JERZY; FIKUS ROLAND

(54) Pojemniczek gastronomiczny do zastosowania 
zwłaszcza w usługach kawiarnianych, mocowany 
na talerzu, spodku lub wolnostojący

(57) Pojemniczek gastronomiczny w kształcie walca, graniastosłu-

pa o dowolnym przekroju, wykonany z różnorodnego tworzywa, 

z przeznaczeniem na produkty gastronomiczne, zwłaszcza herba-

tę, kawę, cukier, śmietankę, różne dodatki do napoi i potraw oraz 

na zużyte, drobne odpadki konsumpcyjne i opakowania po jedno-

razowych produktach oraz będący nośnikiem informacji promocyj-

no-reklamowych, charakteryzuje się tym, że może być mocowany 

do talerza talerzyka, spodka fi liżanki lub stać samodzielnie. Pojem-

niczek posiada komorę na produkt (1) o przekroju owalnym lub 

o dowolnie różnym, która w górnej swej części może mieć szerszy 

przekrój otworu (2) względem części spodniej, dna (3), a na ściance 

przedniej (4) jak i tylnej (5) mogą być umieszczone dowolne napisy, 

rysunki (9) i podstawa (6) połączona dystansem (7) stanowi element 

mocujący, przez wyciętą szczelinę (8) do wsuwania na krawędź ta-

lerzyka (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399001 (22) 2012 04 27

(51) A47K 3/16 (2006.01)

(71) HOESCH Design GmbH, Kreuzau, DE

(72) PODRAZA WIESŁAW

(54) Zamocowanie osłon do wanny kąpielowej
(57) Zamocowanie osłon, zwłaszcza szklanych do wanny kąpielo-

wej, które mają postać płyt tworzących boczne osłony wanny z wi-

docznych stron i są połączone z pionowymi słupkami konstrukcji 

wsporczej wanny, charakteryzuje się tym, że na każdym słupku 

wsporczym (5), w części górnej i dolnej, zamocowane są w sposób 

regulowany, poziomo i pionowo, korzystnie po dwa uchwyty ma-

gnetyczne (7), skierowane powierzchniami wbudowanych magne-

sów na zewnątrz, a szklane osłony (9) wyposażone są na powierzch-

niach wewnętrznych (10) w metalowe płytki (11), usytuowane w osi 

do powierzchni magnesów i w regulowane nóżki (12) w części dol-

nej, przy czym pionowe krawędzie (13) szklanych osłon (9) osłonięte 

są listwami profi lowymi.

(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 398977 (22) 2012 04 25

(51) A47K 11/02 (2006.01)

 E04H 1/12 (2006.01)

(71) CHOJNACKA BARBARA, Nadarzyn

(72) CHOJNACKA BARBARA

(54) Toaleta przenośna do zastosowań górniczych
(57) Toaleta przenośna do zastosowań górniczych zawierająca, 

blok główny w postaci kabiny (10), gniazdo przyjmujące oraz wyj-

mowany blok na nieczystości (20), charakteryzuje się tym, że za-

równo wyjmowany blok na nieczystości (20), blok główny (10) wy-

konane są z materiału umożliwiającego odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych, w szczególności z metalu przewodzącego prąd 

elektryczny.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398867 (22) 2012 04 18

(51) A47L 5/38 (2006.01)

 A47L 7/04 (2006.01)

(71) FEDOROWICZ ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle

(72) FEDOROWICZ ANDRZEJ

(54) Odkurzacz antypyłowy i antyalergiczny
(57) Wynalazek rozwiązuje problem usuwania mikropyłów 

za przenośnym odkurzaczem w czasie pracy odkurzania przeno-

śnym odkurzaczem. Odkurzacz antypyłowy i antyalergiczny utwo-

rzony z przenośnego urządzenia odkurzającego zaopatrzonego 

w elastyczną rurę ssawną, do której umocowana jest sztywna rura 

zaopatrzona w szczotkę ssawną, przy czym, wylot z przenośnego 

odkurzacza zaopatrzony jest w elastyczną rurę wylotową (4), której 

koniec wychodzi poza ścianę zewnętrzną pomieszczenia (5), po-

przez przyłącze wykonane w ścianie, ramie okiennej lub poprzez 

założony specjalny uchwyt w uchylonym oknie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398925 (22) 2012 04 23

(51) A61B 5/00 (2006.01)

 B63C 9/20 (2006.01)

 B63C 9/18 (2006.01)

 B63C 9/15 (2006.01)

 B63C 9/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) ZALEWSKA KATARZYNA; JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF; 

MIEDZIANOWSKI RYSZARD; CHOŁODZIŃSKI 

KRZYSZTOF

(54) Asekurator pływacki
(57) Asekurator pływacki składający się z szelek o regulowanej 

długości zapinanych w pasie, akumulatora w formie naboju z CO2 

i układu sterującego wyposażonego w włącznik ręczny charakte-

ryzuje się tym, że jednostkę monitorującą stanowią rozbudowane 

układy monitorowania tętna (5) i monitorowania ciśnienia krwi (6) 

z wyjściami alarmowymi a układ logiczny 7 składa się z prostych 

bramek logicznych CMOS.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398896 (22) 2012 04 20

(51) A61B 18/20 (2006.01)

 A45D 44/22 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice

(72) KOPROWSKI ROBERT; WRÓBEL ZYGMUNT; 

WILCZYŃSKI SŁAWOMIR

(54) System wspomagający wykonywanie 
małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest system wspomagający wykony-

wanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, 

charakteryzujący się tym, że zawiera głowicę laserową (2), w któ-

rej umieszczona jest miniaturowa kamera (1) pracująca w świetle 

widzialnym, połączona za pośrednictwem przewodów (3) z anali-

zującym obraz skóry i wyposażonym w oprogramowanie mikro-

procesorem (4), który za pomocą przewodów (5) steruje laserem 

wyzwalając kolejne dawki promieniowania.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398878 (22) 2012 04 19

(51) A61F 2/60 (2006.01)

 A61F 2/70 (2006.01)

 A61F 2/64 (2006.01)

 A61F 2/66 (2006.01)

(71) TRZCIŃSKI PIOTR CONTUR 2000 SPÓŁKA CYWILNA, 

Lubań; WIĘCKOWSKI GRZEGORZ CONTUR 2000 

SPÓŁKA CYWILNA, Lubań

(72) WESOŁOWSKI PAWEŁ; TRZCIŃSKI PIOTR; 

WIĘCKOWSKI GRZEGORZ

(54) Aktywna proteza podudzia
(57) Przedmiotem wynalazku jest aktywna proteza podudzia, 

przeznaczona dla ludzi po amputacji kończyn dolnych, ułatwiająca 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Pro-
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teza charakteryzuje się tym, że ma dwie napędzane osie, z których 

oś stawu kolanowego, napędzana jest silnikiem elektrycznym na-

pędu kolana (2), a oś stawu skokowego napędzana jest silnikiem 

elektrycznym napędu stopy (8), przy czym obroty silników (2, 8) 

redukowane są przekładniami (3, 9). Staw kolanowy, który posiada 

sprzęgło (5) z mechanizmem załączającym, przenoszące moment 

obrotowy przekazywany z silnika elektrycznego napędu kolana (2) 

na dolną część protezy, połączony jest ze stawem skokowym łącz-

nikiem (11).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398963 (22) 2012 04 24

(51) A61K 8/97 (2006.01)

 A61Q 19/08 (2006.01)

(71) WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSMETYKI 

I PIELĘGNACJI ZDROWIA, Warszawa

(72) RATZ-ŁYKO ANNA; ARCT JACEK MICHAŁ; PYTKOWSKA 

KATARZYNA ANNA; MAJEWSKI SŁAWOMIR TADEUSZ

(54) Sposób wytwarzania bazy kosmetycznej, baza 
kosmetyczna i zastosowanie bazy kosmetycznej

(57) Sposób wytwarzania bazy kosmetycznej, w którym materiał 

pochodzenia roślinnego, który stanowią nasiona lub wytłoki z na-

sion oleistych, poddaje się maceracji surowcem kosmetycznym, po-

lega na tym, że nasiona lub wytłoki z nasion, rozdrabnia się i miesza 

z wodą użytą w ilości od 0,1 do 10 cz. wag. w stosunku do surowca 

pochodzenia roślinnego, po czym prowadzi się hydrolizę dodając 

enzym z grupy glikozydaz lub mieszaninę takich enzymów w ilości 

od 0,01 do 5,0 cz. wag. w stosunku do surowca pochodzenia roślin-

nego albo dodając kwas nieorganiczny lub organiczny do pH poni-

żej 6,0 i mieszając w temperaturze od 10 do 95°C, przez okres od 0,5 

do 24 godzin, a następnie dodaje się do mieszaniny surowce ko-

smetyczne wybrane z grupy zawierającej: hydrofi lowe substancje 

nawilżające z grupy alkoholi wielowodorotlenowych i/lub polimery 

tlenku etylenu i/lub kopolimery blokowe tlenku propylenu i tlenku 

etylenu i/lub oksyetylenowane pochodne alkoholi tłuszczowych 

i/lub oksyetylenowane kwasy tłuszczowe i/lub oksyetylenowane 

sterole i/lub oksyetylenowany olej rycynowy i/lub oksyetylenowa-

ną lanolinę oraz ewentualnie etery i octany glikoli, całość miesza się, 

a następnie oddziela surowiec kosmetyczny od stałej pozostałości. 

Wynalazek obejmuje także bazę kosmetyczną i jej zastosowanie.

(15 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 02 19

A1 (21) 398895 (22) 2012 04 20

(51) A61K 31/47 (2006.01)

 A61P 31/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice

(72) CIEŚLIK WIOLETA; MUSIOŁ ROBERT; NYCZ JACEK; 

POLAŃSKI JAROSŁAW

(54) Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania 
środków antybakteryjnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie niektó-

rych pochodnych chinoliny (styrylochinoliny) o wzorze ogól-

nym 1 do wytwarzania środków hamujących rozwój bakterii 

chorobotwórczych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398967 (22) 2012 04 24

(51) A61K 31/075 (2006.01)

 A61K 31/19 (2006.01)

 A61P 27/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH 

WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) SZUMNY DOROTA; SOZAŃSKI TOMASZ; 

SZUMNY ANTONI; KUCHARSKA ALICJA Z.; 

DZIEWISZEK WOJCIECH; PIÓRECKI NARCYZ; 

MAGDALAN JAN; SZELĄG ADAM

(54) Zastosowanie kwasu loganowego w terapii jaskry
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kwasu slogano-

wego do wytwarzania leku lub wyrobu medycznego do stosowa-

nia w terapii jaskry. Substancją czynną jest kwas loganowy o wzorze 

1, którego działanie polega na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgał-

kowego i zwiększeniu przepływów w naczyniach krwionośnych 

oczu.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 02 18

A1 (21) 398814 (22) 2012 04 16

(51) A61K 31/721 (2006.01)

 C07D 303/36 (2006.01)

 A61P 7/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków; 

UNIWERSYTET MEDYCZNY, Białystok

(72) NOWAKOWSKA MARIA; SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF; 

KAMIŃSKI KAMIL; BUCZKO WŁODZIMIERZ; 

MOGIELNICKI ANDRZEJ; KAŁASKA BARTŁOMIEJ

(54) Zastosowanie pochodnych dekstranu 
do przeciwdziałania lub leczenia niedokrwistości

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie modyfi kowa-

nego dekstranu do przeciwdziałania lub leczenia niedokrwistości 

u ssaków poprzez zwiększenie liczby czerwonych krwinek i/lub 

poziomu hemoglobiny i/lub poziomu hematokrytu w krwi. Dek-

stran modyfi kuje się kationowo poprzez podstawienie związkiem 

zawierającym grupy aminowe i/lub amoniowe.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398858 (22) 2012 04 17

(51) A61K 36/31 (2006.01)

 A01N 65/08 (2009.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) GRZYWA-NIKSIŃSKA IRENA; HEROPOLITAŃSKI 

RYSZARD; MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA
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(54) Sposób wydzielania substancji biologicznie 
czynnych z soku kapusty

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania substancji bio-

logicznie czynnych z soku kapusty metodą selektywnej sorpcji 

i desorpcji. Proces wydzielania substancji czynnych prowadzi się 

w kolumnie lub kilku kolumnach połączonych szeregowo, wypeł-

nionych sorbentem niejonowym, stosując do desorpcji organiczny 

rozpuszczalnik silnie polarny o liczbie atomów węgla od C1 do C3. 

Uzyskany eluat, stanowiący silnie zatężony roztwór substancji ak-

tywnych, można stosować bezpośrednio na rośliny, jako preparat 

grzybobójczy i bakteriobójczy. Roztwór ten można dodatkowo za-

tężyć lub całkowicie wysuszyć, stosując znane metody.

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 09 07

A1 (21) 398859 (22) 2012 04 17

(51) A61K 36/31 (2006.01)

 A01N 65/08 (2009.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) GRZYWA-NIKSIŃSKA IRENA; HEROPOLITAŃSKI 

RYSZARD; MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA; 

GRZYWA EDWARD; LEGOCKA IZABELLA; KONIECZKA 

PIOTR; BARTOSZEK-PĄCZKOWSKA AGNIESZKA; 

KUSZNIEREWICZ BARBARA

(54) Sposób wydzielania substancji biologicznie 
czynnych z soku kapusty

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania substancji biolo-

gicznie czynnych z soku kapusty metodą selektywnej sorpcji i de-

sorpcji. Proces wydzielania substancji czynnych prowadzi się w ko-

lumnie lub kilku kolumnach połączonych szeregowo, wypełnionych 

sorbentem niejonowym stosując do desorpcji w pierwszym etapie 

wodny roztwór substancji alkalicznej, a w drugim etapie stosując 

organiczny rozpuszczalnik silnie polarny o liczbie atomów węgla 

w cząsteczce od C1 do C3. Uzyskane eluaty, po ich zobojętnieniu, 

stanowią silnie zatężone roztwory substancji aktywnych, które 

można stosować bezpośrednio na rośliny, jako preparaty grzybo-

bójcze i bakteriobójcze. Roztwory te można dodatkowo zatężyć 

lub całkowicie wysuszyć, stosując znane metody.

(14 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 09 07

A1 (21) 398860 (22) 2012 04 17

(51) A61L 15/22 (2006.01)

 A61L 27/26 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

 D01D 5/08 (2006.01)

 D01F 8/04 (2006.01)

 D04H 1/4291 (2012.01)

 D04H 1/435 (2012.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) KRUCIŃSKA IZABELLA; STRUSZCZYK MARCIN HENRYK; 

CHRZANOWSKI MICHAŁ; MAZALEVSKA OLGA

(54) Materiał medyczny do rekonstrukcji naczyń 
krwionośnych, sposób wytwarzania materiału 
medycznego i zastosowanie materiału medycznego 
do rekonstrukcji naczyń krwionośnych

(57) Przedmiotem wynalazku są materiał medyczny do rekonstruk-

cji naczyń krwionośnych, sposób wytwarzania materiału medyczne-

go i zastosowanie materiału medycznego do rekonstrukcji naczyń 

krwionośnych. Materiał medyczny do rekonstrukcji naczyń krwio-

nośnych, wykonany jest z co najmniej jednego związku wybranego 

spośród polipropylenu i/lub polilaktydu, przy czym indeks płynięcia 

polipropylenu zawarty jest w przedziale od 3 do 500 g/10 cm, zaś 

indeks płynięcia polilaktydu zawarty jest w przedziale od 20 do 80 

g/10 cm, a wytworzony materiał ma strukturę tabularną, zaś masa 

powierzchniowa materiału medycznego zawarta jest w przedziale 

10-170 g/m2, porowatość struktury zawarta jest w przedziale 60 - 

95%, średnica włókien zawarta jest pomiędzy 0,07 a 20 μm.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 398962 (22) 2012 04 24

(51) A61M 16/04 (2006.01)

 A61M 16/20 (2006.01)

(71) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) JANISZEWSKI ADRIAN

(54) Rurka intubacyjna dotchawicza z dodatkowym 
wyposażeniem

(57) Wynalazek dotyczy rurki intubacyjnej (1) dotchawiczej z co naj-

mniej jednym mankietem uszczelniającym (2), która wyposażona 

jest w co najmniej jedną zastawkę aerostatyczną (3). Zastawka, ma 

postać elastycznej membrany wykonanej z gumy lub tworzywa 

sztucznego z samozasklepiającym się otworem, która umieszczo-

na jest w przyłączu (4), wyposażonym w elementy (5) dociskające 

i pozycjonujące zastawkę (3). Przyłącze (4) połączone jest ze ścianką 

rurki intubacyjnej w górnej zewnętrznej części pod kątem ostrym 

korzystnie 30°. Korzystnie membrana zastawki ma promieniste 

nacięcia umożliwiające tworzenie otworu samodopasowującego 

się do średnicy wsuwanego cewnika przy zachowaniu szczelności 

układu lub ma dziurkę rozciąganą do średnicy wsuwanego cewnika. 

Ponadto wejście przyłącza do rurki intubacyjnej usytuowane jest 

w górnej zewnętrznej części rurki, znajdującej się poza ciałem pa-

cjenta i mocowane jest do zewnętrznej ściany rurki intubacyjnej.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 398927 (22) 2012 04 23

(51) A63B 23/18 (2006.01)

 A61M 15/00 (2006.01)

 A61M 15/06 (2006.01)

(71) SITNY GEORG, Düsseldorf, DE

(72) SITNY GEORG, DE

(54) Ustnik rurkowy do ćwiczeń inhalacyjnych
(57) Ustnik rurkowy do ćwiczeń inhalacyjnych charakteryzuje się 

tym, że posiada korpus (1) z otworami zamykającymi (2, 3) o róż-

nej wielkości, rozmieszczonym na obwodzie, który poprzez swoje 
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ukształtowanie w dolnej części posiada gniazdo i do swobodnego 

osadzenia zaworu (5) w postaci najkorzystniej piłeczki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398883 (22) 2012 04 19

(51) A63F 7/00 (2006.01)

 A63F 3/00 (2006.01)

 G08B 23/00 (2006.01)

(71) WOLNY BRONISŁAW, Leszno; WOLNY SEBASTIAN, 

Leszno

(72) WOLNY BRONISŁAW; WOLNY SEBASTIAN

(54) Sposób i układ do elektronicznego sygnalizowania 
ilości zdobytych bramek

(57) Sposób elektronicznego sygnalizowania ilości zdobytych 

bramek charakteryzuje się tym, że po strzeleniu bramki następu-

je za pomocą sygnału (8) przekazanie informacji do przetwornika 

sygnałów (6), który przetworzone sygnały (9) wysyła w postaci 

danych na tablicę, korzystnie świetlną przynależną do danej bram-

ki (3), przy czym rozliczanie ilości zdobytych bramek następuje 

samoczynnie bez udziału gracza, a elementem rozliczającym jest 

sygnał (8) powstały po uruchomieniu przez przekroczenie piłką (2) 

linii bramkowej (4) z czujnikiem (5) znajdującym się w bramce (3). 

Układ do elektronicznego sygnalizowania ilości zdobytych bramek 

charakteryzuje się tym, że utworzony jest z piłki (2) mającej zainsta-

lowany czujnik (11), linii bramkowej (4) z czujnikiem (5) zamontowa-

nym w każdej bramce (3) oraz przetwornika sygnałów (6) połączo-

nego elektronicznie z wyświetlaczami (7) przynależnymi do każdej 

z bramek (3).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 402622 (22) 2013 01 31

(51) B01D 47/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) SADKOWSKI WOJCIECH; MARCINIEWSKI MATEUSZ; 

JAŚKIEWICZ MAREK

(54) Filtr gazu zapylonego
(57) Filtr gazu zapylonego, charakteryzuje się tym, że posiada 

zbiornik dolny (1) połączony ze zbiornikiem górnym (2) rurami 

głównymi (3) oraz rurami powrotnymi (4), przy czym w zbiorniku 

dolnym (1) zainstalowany jest dyfuzor drobnopęcherzykowy (5) 

połączony z przewodem doprowadzającym gaz (6), a do zbiornika 

górnego dołączony jest przewód (7) odbioru gazu. Korzystnie, dy-

fuzor drobnopęcherzykowy (5) usytuowany jest poziomo, powyżej 

dolnej krawędzi otworów rur powrotnych (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398894 (22) 2012 04 20

(51) B01D 61/38 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) RELIGA PAWEŁ; GIERYCZ PAWEŁ

(54) Membrana ciekła
(57) Przedmiotem wynalazku jest membrana ciekła która cha-

rakteryzuje się tym, że jest membraną immobilizowaną zawie-

rającą dwa przenośniki o powinowactwie do odmiennych form 

chromu(III). Korzystnym jest jeśli w membranie jeden przenośnik 

stanowi kwas di(2-etyloheksylo)fosforowy a drugi kwas bis(2,4,4-

-trimetylopentylo)fosfi nowy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398979 (22) 2012 04 25

(51) B01F 13/00 (2006.01)

(71) SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KORCZYK PIOTR; DERZSI LADISLAV, SK; KAMIŃSKI 

TOMASZ; JAKIEŁA SŁAWOMIR; GARSTECKI PIOTR

(54) Urządzenie mikroprzepływowe i układ 
mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej 
urządzeń mikroprzepływowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie mikroprzepływo-

we, obejmujące kanał mikroprzepływowy, posiadający wlot i wylot 

oraz umożliwiający przepływ cieczy w kierunku przepływu, to jest 

wzdłuż prostej przebiegającej od wlotu do wylotu kanału mikro-

przepływowego, którego wymiar poprzeczny, mierzony w pierw-

szym kierunku prostopadłym do kierunku przepływu wynosi h1 

oraz którego wymiar poprzeczny, mierzony w drugim kierunku 

prostopadłym do kierunku przepływu wynosi w1 charakteryzujące 
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się tym, że w kanale mikroprzepływowym (1) znajduje się przeszko-

da w postaci progu (4a), to jest obszaru, gdzie wymiar poprzeczny 

h2 kanału mikroprzepływowego (1) mierzony w pierwszym kierun-

ku prostopadłym do kierunku przepływu wynosi h2 < h1, lub w po-

staci zwężenia 4b, to jest obszaru, gdzie wymiar poprzeczny w2 

kanału mikroprzepływowego (1) mierzony w drugim kierunku pro-

stopadłym do kierunku przepływu wynosi w2 < w1 oraz urządzenie 

posiada co najmniej jeden kanał boczny (5), połączony z kanałem 

mikroprzepływowym (1) poprzez wlot (7) kanału bocznego (5) 

i wylot (8) kanału bocznego (5) oraz połączony z przeszkodą (4), 

przy czym światło wlotu (7) kanału bocznego (5) i wylotu (8) kanału 

bocznego (5) jest zmniejszone w porównaniu ze światłem kanału 

bocznego w miejscu położonym pomiędzy jego wlotem (7) i wylo-

tem (8), korzystnie o co najmniej 50%, a korzystniej od 66% do 75%, 

w szczególności przez zwężenie lub spłycenie kanału bocznego (5) 

w obszarze wlotu (7) i wylotu (8) kanału bocznego. Wynalazek 

obejmuje także układ mikroprzepływowy, obejmujący jedno lub 

więcej takich urządzeń mikroprzepływowych.

(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 401654 (22) 2012 11 16

(51) B01J 23/80 (2006.01)

 B01J 23/83 (2006.01)

 C01B 3/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) TRAWCZYŃSKI JANUSZ; HULL SYLWIA

(54) Katalizator do wytwarzania wodoru z alkoholu 
etylowego metodą reformingu parowego oraz 
sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy katalizatora do katalitycznego reformin-

gu alkoholu etylowego do wodoru charakteryzującego się tym, 

że zawiera tlenki cynku i kobaltu w stosunku odpowiednio 1:2 oraz 

tlenki cynku, miedzi (niklu), kobaltu w stosunku 0,5:0,5:2. Wynalazek 

ujawnia również sposób wytwarzania katalizatora do katalityczne-

go przetwarzania alkoholu etylowego do wodoru zawierającego 

tlenki cynku, niklu (miedzi) i kobaltu w stosunku 0,5:0,5:2, polega-

jący na tym, że wydziela się żel prekursora, z roztworu soli cynku, 

miedzi (niklu) i kobaltu zawierających substancję kompleksującą, 

w postaci kwasu organicznego, który poddaje się suszeniu a na-

stępnie prażeniu w temperaturze 700°C, przy czym jako substancję 

kompleksującą stosuje się kwas dwukarboksylowy. Wynalazek za-

pewnia również sposób wytwarzania katalizatora do katalityczne-

go przetwarzania alkoholu etylowego do wodoru zawierającego 

tlenki cynku i kobaltu w stosunku 1:2, polegający na tym, że pod-

daje się wysokotemperaturowemu (900°C) spiekaniu tlenek cyn-

ku (ZnO) oraz tlenek kobaltu (Co3O4).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398918 (22) 2012 04 23

(51) B04B 3/06 (2006.01)

(71) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice

(72) BARECKI ZBIGNIEW; SEMENIUK ANDRZEJ; 

FRANKE GRZEGORZ

(54) Odwadniarka wirowa wibracyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest odwadniarka wirowa wibracyj-

na do odwadniania mieszaniny ziaren, zwłaszcza miałów w proce-

sie wzbogacania węgla, korzystnie ze stożkowym sitem odwad-

niającym. Odwadniarka ze stożkowym sitem odwadniającym ma 

piastę (2) osadzoną suwliwie na końcu drążonego napędowego 

wału (3) i sprzężoną z tym wałem w ruchu obrotowym oraz ma 

co najmniej jeden promieniowy mimośrodowy mechanizm („a”) 

osiowego posuwisto-zwrotnego ruchu zespołu sita na wale (3), 

korzystnie dwa usytuowane promieniowo przeciwlegle. Promie-

niowy mechanizm („a”) osiowego posuwisto-zwrotnego ruchu 

zespołu sita na wale (3) stanowią poprzeczna wkładki (4) osadzone 

suwliwie w przeciwległych poprzecznych gniazdach (6) poboczni-

cy piasty (2), a wkładka (4) ma przelotowe promieniowe gniazdo (5) 

współosiowe z promieniowym przelotowym gniazdem (7) po-

bocznicy wału (3), zaś wewnątrz wału (3) osadzona jest obrotowo 

i poprzecznie współosiowo tarcza (8) przekładni kątowej zębatej, 

której zębate satelity (9) osadzone są obrotowo w gniazdach (7) po-

bocznicy wału (3), a ich czopy sięgają gniazd (5) wkładek (4) piast (2), 

przy czym końce czopów satelitów (9) zakończone są płetwą (10).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398900 (22) 2012 04 20

(51) B05B 7/04 (2006.01)

 E21C 35/22 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; SEDLACZEK JANUSZ; 

BAŁAGA DOMINIK; KALITA MAREK

(54) Dwuczynnikowa dysza zraszająca
(57) Dwuczynnikowa dysza zraszająca (1) posiada korpus (2), 

w którym w jego osi, od strony doprowadzenia pod ciśnieniem 

wody, osadzona jest cylindryczna wkładka (3). Cylindryczna wkład-

ka (3) posiada wlotowy otwór (4), który na końcu posiada stożkową 

część (4a), a rozwartą w kierunku przyległej komory (5) mieszania 
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czynników. W korpusie (2) wykonany jest zbieżny z komorą (5) 

otwór (7), doprowadzający sprężone powietrze do komory (5) mie-

szania wody i powietrza. Komora (5) łączy się z wykonanym w kor-

pusie (2) dyszy (1) wylotowym otworem (6) dla utworzonej miesza-

niny powietrzno-wodnej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399008 (22) 2012 04 27

(51) B05B 15/12 (2006.01)

(71) CHODKOWSKI WOJCIECH, Warszawa; SOSZYŃSKI 

WOJCIECH, Dobrzyń

(72) CHODKOWSKI WOJCIECH; SOSZYŃSKI WOJCIECH

(54) Kabina do napylania farbami proszkowymi
(57) Kabina do napylania farbami proszkowymi, której komora ro-

bocza zawiera podłogę, ściany boczne oraz sufi t i jest zaopatrzona 

w dysze sprężonego powietrza, współpracujące z zespołem usu-

wania nadmiaru proszku, połączonym z rurociągiem wyciągowym. 

Zespół usuwania nadmiaru proszku jest umieszczony w dolnej czę-

ści komory (1) i składa się z podłużnego, dwuspadowego okapu (2) 

osadzonego na podstawie (3), korzystnie elastycznej, połączonej 

z wibratorem (7) za pomocą łącznika (8). Nad okapem znajduje się 

daszek (4), a rurociągi (5, 5’) wyciągowe umieszczone pod podsta-

wą (3), zaopatrzone są w szczeliny (9, 9’) ssące wzdłuż jej brzegów. 

Okap (2) tworzą nachylone do podstawy (3) podłużne listwy, pod 

którymi znajduje się rurociąg (10) w górnej części zawierający dy-

sze (11) nadmuchowe. Pomiędzy daszkiem (4) i listwami po obu 

stronach okapu (2), są szczeliny (12, 12’) nadmuchowe. Ponadto 

komora (1) robocza jest zaopatrzona w zespół dysz (13, 13’) sprę-

żonego powietrza umieszczonych wzdłuż ścian (14, 14’) bocznych 

w pobliżu podłogi (15).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398827 (22) 2012 04 16

(51) B05D 5/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; MAŁACHOWSKI 

ADAM PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO 

MAŁACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec; 

MAŁACHOWSKA DANUTA PRACOWNIA SPRZĘTU 

ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, 

Dębowiec

(72) TYCZKOWSKI JACEK; MAKOWSKI PRZEMYSŁAW; 

TWARDOWSKI ADAM; MAŁACHOWSKI ADAM; 

PIETROWSKI PIOTR; HRYNYK RAFAŁ

(54) Sposób wytwarzania superhydrofobowej 
nanostruktury na powierzchni materiałów 
tekstylnych, z zastosowaniem plazmy

(57) Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury 

na powierzchni materiałów tekstylnych polega na tym, że po-

wierzchnię materiału tekstylnego wpierw poddaje się działaniu pla-

zmy generowanej przy wyładowaniu jarzeniowym o częstotliwości 

akustycznej, radiowej lub mikrofalowej, w niepolimeryzującym 

gazie roboczym, w warunkach stacjonarnych lub przy przepływie 

gazu roboczego, przy ciśnieniu początkowym 1-150 Pa, a następnie 

tak przygotowany materiał tekstylny poddaje się dalszej obróbce 

plazmą generowaną przy wyładowaniu jarzeniowym o podanych 

wyżej parametrach, w obecności par prekursora polimeryzacji pla-

zmowej i ewentualnie gazu nośnego, w warunkach stacjonarnych 

lub przy przepływie par prekursora i ewentualnie gazu nośnego, 

przy całkowitym ciśnieniu początkowym 1-150 Pa.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398960 (22) 2012 04 24

(51) B06B 1/00 (2006.01)

 B06B 1/02 (2006.01)

 G01H 1/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KORBIEL TOMASZ; SZELIGA MARCIN; 

WOJTALA TOMASZ; GÓRKA RAFAŁ

(54) Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji 
metalowych metodą wibracyjną

(57) Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji meta-

lowych metodą wibracyjną charakteryzuje się tym, że ma po-

datne zawiesie (2) na stabilizowaną konstrukcję (1), wyposażone 

jest w impulsator kinematyczny (3), czujnik drgań (4), wzbudnik 

drgań (5) oraz analizator mikroprocesorowy (6). Wyjście impulsato-

ra kinematycznego (3) połączone jest z impulsatorowym wejściem 

analizatora mikroprocesorowego (6), wyjście czujnika drgań (4) po-

łączone jest z czujnikowym wejściem analizatora mikroprocesoro-

wego (6), a wyjście analizatora mikroprocesorowego (6) połączone 

jest ze wzbudnikiem drgań (5). Ponadto w analizatorze mikroproce-

sorowym (6) czujnikowe wejście połączone jest z blokiem analizy 

sygnału (7) i równolegle z blokiem analizy modalnej (8), które po-

przez blok algorytmu sterowania procesem stabilizacji (9) i kolejno 

przez blok sterowania drganiami. Wyjście impulsatora kinematycz-

nego połączone jest z wejściem bloku analizy modalnej. Analizator 

mikroprocesorowy (6) jest zbudowany w oparciu o zaprogramowa-

ny komputer pomiarowy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398961 (22) 2012 04 24

(51) B06B 1/00 (2006.01)

 B06B 1/02 (2006.01)

 G01H 1/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KORBIEL TOMASZ; SZELIGA MARCIN; 

WOJTALA TOMASZ; GÓRKA RAFAŁ

(54) Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji 
metalowych

(57) Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych, po-

legający na wzbudzaniu drgań własnych stabilizowanej konstrukcji 
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poprzez zawibrowanie charakteryzuje się tym, że przed zawibro-

waniem konstrukcji wyznacza się dominujące częstotliwości wła-

sne, następnie przykłada się, w miejscach występowania strzałek 

postaci własnych, periodycznie zmienną siłę zawibrowania o czę-

stotliwości zbliżonej do częstotliwości własnych i wibruje się przez 

czas zależny od siły wymuszającej drgania i wynoszący od około 

5 do 60 sekund. Następnie zaprzestaje się wibrowania i ponowne 

określa częstotliwość własną stabilizowanej konstrukcji. Czynności 

te powtarza się do momentu, kiedy obserwowana zmiana często-

tliwości własnej zmieni się o mniej niż błąd estymacji tych często-

tliwości. Częstotliwości własne stabilizowanej konstrukcji wyznacza 

się testem impulsowym, a wynik pomiaru analizuje się w dziedzinie 

częstotliwości. Siłę zawibrowania oblicza się przez porównanie am-

plitudy wymuszanych drgań własnych z wartością odkształcenia 

sprężystego konstrukcji, tak aby wartość maksymalnego napręże-

nia w trakcie wibrowania nie przekroczyła 75% doraźnej granicy 

plastyczności i/lub wartość odkształcenia sprężystego w postaci 

własnej w trakcie wibrowania była mniejsza niż 75% maksymalne-

go odkształcenia sprężystego stabilizowanej konstrukcji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398983 (22) 2012 04 26

(51) B09B 3/00 (2006.01)

 F23G 5/027 (2006.01)

 C10L 5/48 (2006.01)

(71) MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew

(72) MOKRZYCKI JÓZEF

(54) Sposób przetwarzania odpadów z wytworzeniem 
produktów użytecznych, oraz układ instalacji 
do stosowania tego sposobu

(57) Sposób przetwarzania odpadów poprzez wykorzystanie 

ich do wytwarzania paliwa alternatywnego (1) na potrzeby prze-

mysłu cementowego i energetycznego wraz z wykorzystaniem 

ciepła pozyskiwanego w procesie termicznego przekształcania 

odpadów (2) w tym odpadów niebezpiecznych, w którym odpady 

poddaje się segregacji pod kątem doboru optymalnych składni-

ków dla procesów stosowanych przy ich przetwarzaniu, gdzie stru-

mień odpadów do wytwarzania paliwa alternatywnego (1) podda-

je się separacji magnetycznej (6) i powietrznej, wydziela się z tego 

strumienia odpadów elementy mineralne i ferromagnetyki oraz 

kształtuje ostateczną postać paliwa, przy czym odpady wstępnie 

przetworzone poddaje się obróbce poprawiającej ich właściwości 

energetyczne tym samym zwiększając ich wartość energetycz-

ną, jak również układ instalacji do kompleksowego przetwarzania 

odpadów w tym odpadów niebezpiecznych pozwalający na re-

alizację sposobu przetwarzania odpadów poprzez wykorzystanie 

ich do wytwarzania paliwa alternatywnego.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 398914 (22) 2012 04 23

(51) B21H 1/14 (2006.01)

 B21B 27/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania 
skośnego kul

(57) Narzędzie spiralno - śrubowe do walcowania skośnego kuł 

składające się ze stopniowego walca, w skład którego wchodzi 

czop napędowy, czopy łożyskowe oraz stożkowy walec roboczy, 

charakteryzuje się tym, że na stożkowym walcu roboczym od stro-

ny przeciwnej do czopa (1) napędowego znajduje się redukcyjna 

powierzchnia (3) wejściowa o długości (L1), która posiada stożko-

wy kształt o stałym kącie rozwarcia (τ), następnie za redukcyjną 

powierzchnią (3) wejściową znajduje się stożkowa powierzch-

nia (4) robocza o długości (L2) i stałym kącie rozwarcia (2γ), na której 

od strony redukcyjnej powierzchni (3) wejściowej znajduje się kli-

nowy występ (5) śrubowy, o stałym kącie rozwarcia (β) i pochylenia 

powierzchni bocznych (α), stopniowo zwiększających swoją wyso-

kość i szerokość, zaś za klinowym występem (5) śrubowym znaj-

dują się kształtowe występy (6a), (6b) i (6c) śrubowe, o wklęsłych 

powierzchniach (7), (8), (9) bocznych, które tworzą wykrój w kształ-

cie walcowanych kul o promieniu (R) równym kształtowanej kuli, 

przy czym kształtowe występy (6a), (6b) i (6c) śrubowe stopniowo 

zwiększają swoją szerokość i wysokość, zaś za kształtowymi wystę-

pami (6a), (6b) i (6c) śrubowymi znajduje się walcowa powierzch-

nia (10) wyjściowa o stałej długości (L3). Na końcowym kształto-

wym występie (6c) śrubowym, znajduje się dodatkowy występ (12) 

rozdzielający ukształtowane kule od półfabrykatu. Na powierzch-

niach bocznych klinowego występu (5) śrubowego, znajdują się 

nacięcia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398915 (22) 2012 04 23

(51) B21H 1/14 (2006.01)

 B21B 27/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Sposób walcowania skośnego dwoma walcami 
spiralno-śrubowymi wyrobów typu kula

(57) Sposób walcowania skośnego dwoma walcami spiralno - 

- śrubowymi wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że pół-

fabrykat (3) w kształcie odcinka pręta o średnicy (do) większej 

od średnicy Dk kształtowanej kuli umieszcza się w przestrzeni wej-

ściowej narzędzi utworzonej przez powierzchnie (5a) i (5b) stożko-

we znajdujące się na walcach (1a) i (1b) roboczych oraz pomiędzy 

dwoma prowadnicami (2a) i (2b), przy czym osie walców (1a) i (1b) 
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roboczych nachylone są pod jednakowym kątem (γ) w stosunku 

do osi półfabrykatu (3) w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczy-

zny utworzonej przez prowadnice (2a) i (2b), oraz pod jednakowym 

kątem Θ w stosunku do osi wsadu (3) w płaszczyźnie równoległej 

do płaszczyzny utworzonej przez prowadnice (2a) i (2b), następ-

nie włącza się ruch obrotowy walców (1a) i (1b) roboczych ze stałą 

prędkością (n1) w tym samym kierunku oraz ruch postępowy wsa-

du (3) ze stałą prędkością (V) w kierunku walców (1a) i (1b), w wy-

niku czego wprawia się półfabrykat (3) w ruch obrotowy ze stałą 

prędkością n2 w kierunku przeciwnym do obrotów walców (1a) 

i (1b) roboczych i redukuje się średnice wsadu (3) przez powierzch-

nie (5a) i (5b) stożkowe do średnicy kształtowanej kuli, a następnie 

zagłębia się klinowe występy (7a) i (7b) spiralne umieszczone na po-

wierzchniach (6a) i (6b) stożkowych walców (1a) i (1b) roboczych 

we wsad (3) i oddziela się od wsadu (3) objętość materiału równą 

objętości kształtowanej kuli, którą następnie w wyniku oddziaływa-

nia wklęsłych powierzchni (8a) i (8b) spiralnych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398830 (22) 2012 04 16

(51) B21K 1/02 (2006.01)

 B21J 5/02 (2006.01)

 B21J 13/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Sposób kształtowani kul metodą kucia 
półswobodnego w układzie podwójnym

(57) Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego 

w układzie podwójnym charakteryzuje się tym, że półfabrykat 

w kształcie odcinka pręta o średnicy d0 mniejszej od średnicy D 

kształtowanej kuli (5) i długości L większej od średnicy D kształto-

wanej kuli (5), umieszcza się na podtrzymce (3a) sprężystej pomię-

dzy matrycą (1a) zewnętrzną prawą a matrycą (2) środkową, które 

na powierzchniach czołowych, położonych naprzeciwko siebie 

mają wykonane kształtowe wykroje (6a), (6b), (6c) i (6d) sferyczne 

-stożkowe, przy czym końce półfabrykatu mają kształt stożkowy 

o jednakowych kątach β rozwarcia stożków, następnie uruchamia 

się ruch postępowy matrycy (2) środkowej ze stałą prędkością (V) 

w kierunku matrycy (1a) zewnętrznej prawej, w wyniku czego spę-

cza się półfabrykat w kształtowych wykrojach (6a) i (6b) sferyczno - 

- stożkowych i kształtuje się kulę (5), po osiągnięciu przez matrycę (2) 

środkową położenia końcowego umieszcza się półfabrykat (4b) 

na podtrzymce (3b) sprężystej pomiędzy matrycą (1b) zewnętrzną 

lewą a matrycą (2) środkową i przełącza się na przeciwny kierunek 

ruchu matrycy (2) środkowej, którą przemieszcza się ze stałą pręd-

kością (V) w kierunku matrycy (1b) zewnętrznej lewej i kształtuje 

się kulę (5) w kształtowych wykrojach (6c) i (6d) sferyczno - stożko-

wych, przy czym powierzchnie stożkowe półfabrykatów (4a), (4b) 

i jego powierzchnie walcowe bezpośrednio przylegające do po-

wierzchni stożkowych kształtuje się w wykrojach (6a), (6b), (6c) i (6d) 

sferyczno - stożkowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398831 (22) 2012 04 16

(51) B21K 1/02 (2006.01)

 B21J 5/02 (2006.01)

 B21J 13/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Sposób kształtowania kul metodą kucia 
półswobodnego

(57) Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego 

charakteryzuje się tym, że półfabrykat (3) w kształcie odcinka prę-

ta o średnicy d0 mniejszej od średnicy D kształtowanej kuli dłu-

gości (L) większej od średnicy D kształtowanej kuli, umieszcza się 

na podtrzymce (2) sprężystej pomiędzy dwoma matrycami (1a) 

i (1b), które na powierzchniach czołowych, położonych naprzeciw-

ko siebie mają wykonane kształtowe wykroje (5a) i (5b) sferyczno - 

- stożkowe, przy czym końce półfabrykatu (3) mają kształt stożkowy 

o jednakowych kątach β rozwarcia stożków, następnie uruchamia 

się ruch postępowy dwóch matryc (1a) i (1b), które przemieszcza się 

w kierunku półfabrykatu (3) ze stałą prędkością (V), w wyniku cze-

go spęcza się półfabrykat (3) w kształtowych wykrojach (5a) i (5b) 

sferyczno - stożkowych i kształtuje się kulę, przy czym powierzch-

nie stożkowe półfabrykatu (3) i jego powierzchnie walcowe bez-

pośrednio przylegające do powierzchni stożkowych kształtuje się 

w wykrojach (5a) i (5b) sferyczno - stożkowych, zaś środkową część 

półfabrykatu (3) kształtuje się swobodnie. Następnie uruchamia się 

ruch postępowy jednej z matryc (1a) lub (1b), zaś druga matryca (1a) 

lub (1b) pozostaje nieruchoma i kształtuje się kulę.

(2 zastrzeżenia)



Nr  22  (1039)  2013 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

A1 (21) 398832 (22) 2012 04 16

(51) B21K 1/02 (2006.01)

 B21J 5/02 (2006.01)

 B21J 13/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia 
półswobodnego

(57) Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobod-

nego składające się z wkładki cylindrycznej charakteryzuje się tym, 

że na powierzchni (2) czołowej wkładki (1) cylindrycznej znajduje 

się stożkowe wgłębienie (3) o długości (L2) i kącie rozwarcia (α), zaś 

za stożkowym wgłębieniem (3) znajduje się wewnętrzna sferyczna 

powierzchnia (4) kształtująca o stałym promieniu (R), równym pro-

mieniowi kształtowanej kuli, o głębokości (L1), przy czym stożkowe 

wgłębienie (3) jest styczne do wewnętrznej sferycznej powierzch-

ni (4) kształtującej, zaś punkt zawieszenia promienia (R) wewnętrz-

nej sferycznej powierzchni (4) kształtującej znajduje się przed po-

wierzchnią (2) czołową wkładki (1) cylindrycznej w odległości Δh/2 

od powierzchni (2) czołowej. Następnie na powierzchni (2) czoło-

wej wkładki (1) cylindrycznej wykonane jest sferyczne wgłębienie 

o promieniu R1 większym od promienia (R) kształtowanej kuli.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398826 (22) 2012 04 16

(51) B23B 43/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok

(72) KACZYŃSKI ROMAN; LASKOWSKI SZYMON

(54) Hydrauliczny uchwyt wiertarski
(57) Hydrauliczny uchwyt wiertarski, przystosowany jest do zmien-

nego typoszeregu średnic narzędzi skrawających w szczególności 

wykorzystywany do mocowania wierteł, frezów itp. Charakteryzuje 

się, tym, że komora zaciskowa narzędzia stanowi odrębną wkład-

kę przystosowaną do zainstalowania w uchwycie narzędziowym. 

Wkładka jest centrowana automatycznie i unieruchamiana za po-

mocą wkrętu (4). Siła zaciskowa jest zadawana poprzez olej dopro-

wadzony systemem kanałów i ściskany za pomocą tłoczka (7) prze-

suwanego śrubą boczną (5). Wynalazek pozwala na alternatywne 

rozwiązanie mocowania zmiennego typoszeregu średnic narzędzi 

skrawających w jednym uchwycie narzędziowym. Zaproponowa-

no wymienne wkładki, w których znajduje się zamknięty układ wy-

pełniony medium hydraulicznym, jakim jest olej. Zasada zamoco-

wania narzędzia w zaprojektowanej wkładce, polega na wywarciu 

ciśnienia w układzie zamkniętym przez tłok i odkształceniu cienko-

ściennej tulei.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398887 (22) 2012 04 19

(51) B23B 47/26 (2006.01)

 E21B 7/18 (2006.01)

(71) VAN DEN BERG BORINGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelce

(72) KOŁODNICKI DARIUSZ

(54) Głowica rozwiercająca do wiercenia płynem 
i sposób rozwiercania otworu przy użyciu głowicy

(57) Głowica rozwiercająca do wiercenia płynem, zawierająca 

pierścień kalibrujący (1) oraz zespół dysz (6) do wiercenia płynem, 

przy czym pierścień kalibrujący (1) jest połączony mocującymi 

ramionami (2) z trzpieniem (3) przystosowanym do mocowania 

do żerdzi wiertniczej, charakteryzuje się tym, że do pierścienia 

kalibrującego (1), od strony wewnętrznej, przymocowany jest 

stożek (8) skierowany zbieżnością do wewnątrz głowicy i połą-

czony z odprowadzającą rurą (10) usytuowaną wewnątrz głowi-

cy, natomiast do pierścienia kalibrującego (1) przymocowana jest 

zewnętrzna osłonowa rura (12) o zewnętrznej średnicy mniejszej 

od zewnętrznej średnicy pierścienia kalibrującego (1). Sposób roz-

wiercania otworu przy użyciu głowicy do wiercenia płynem, gdzie 

płyn podaje się za pomocą żerdzi, która jednocześnie wywołuje 

ruch obrotowy głowicy, charakteryzuje się tym, że do głowicy do-

prowadza się powietrze, po czym przy pomocy powietrza trans-

portuje się zwierciny wraz z płynem roboczym wewnątrz głowi-

cy, oraz poprzez odprowadzającą rurę (10) dołączoną do głowicy, 

na powierzchnię, zaś wewnątrz głowicy, obok odprowadzającej 

rury (10) do transportu zwiercin, transportuje się co najmniej jeden 

środek lub środki stabilizujące grunt, które podaje się na zewnętrz-

ną powierzchnię głowicy.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398816 (22) 2012 04 15

(51) B23Q 11/08 (2006.01)

 E21B 21/015 (2006.01)

(71) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) ŁADA ZYGMUNT; SKRZESZEWSKI WOJCIECH, ZA

(54) Osłona przeciwpyłowa do wiertnic
(57) Osłona przeciwpyłowa do wiertnic składa się z elementów 

osłonowych, otaczających strefę wiercenia, oraz głowic mgło-

wych (1). Elementy osłonowe stanowią co najmniej trzy połączo-

ne ze sobą panele, tworzące parawan wokół strefy wiercenia, oraz 
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co najmniej dwie głowice mgło we (1), wytwarzające nadciśnienie 

wewnątrz osłony, przy czym głowice mgłowe (1) są zamocowane 

w górnej części osłony i pochylone ukośnie do dołu względem 

osi odwiertu, zaś każdy panel jest wykonany ze sztywnej ramy (4), 

w której jest zamocowana perforowana przegroda (5), zatrzymują-

ca drobne frakcje pyłu zwilżone mgłą wodną.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398879 (22) 2012 04 19

(51) B24B 31/14 (2006.01)

 C23C 22/05 (2006.01)

 C23C 22/62 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA, Rzeszów; ODLEWNIA 

CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72) BETLEJ JAN; BORYCZKO BOŻENA KARMENA; PŁOSZAJ 

FRANCISZEK; TUPAJ MIROSŁAW; ORŁOWICZ ANTONI 

WŁADYSŁAW; MRÓZ MAREK FRANCISZEK

(54) Sposób wybłyszczania powierzchni odlewów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wybłyszczania po-

wierzchni odlewów, zwłaszcza wykonywanych ze stopów alumi-

nium, cynku, brązów oraz stali celem poprawy estetycznego wy-

glądu wyrobu fi nalnego, w którym wyeksponowane są elementy 

odlewane. Sposób wybłyszczania powierzchni odlewów poprzez 

ich obróbkę w obrotowym bębnie charakteryzuje się tym, że bęben 

wypełnia się obrabianymi odlewami, po czym wlewa się do niego 

10 do 20% wodny roztwór soli sodowej kwasu ABS, oksyetylowa-

nego alkoholu tłuszczowego i dietanoloamidu kwasu z oleju koko-

sowego w ilości do 4% objętościowych rozcieńczony wodą o twar-

dości 4,5°n, kwasowości pH 6,7 do 6,9, przewodności elektrycznej 

200 μS i temperaturze od 35°C do 40°C oraz dopełnia do całkowitej 

objętości bębna kulkami o zróżnicowanej średnicy od 3 do 7 mm, 

a po zamknięciu jego przestrzeni wewnętrznej wprawia w ruch 

z prędkością od 30 do 80 obrotów na minutę, prowadząc proces 

przez co najmniej 20 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398911 (22) 2012 04 20

(51) B27C 5/04 (2006.01)

(71) KARP JACEK, Skuszew

(72) KARP JACEK

(54) Zespół prowadnicy osłony freza
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół prowadnicy osłony freza, 

mający przeznaczenie do frezarki dolnowrzecionowej, stosowanej 

do obróbki drewna. Zespół prowadnicy osłony freza, zaopatrzony 

w blat roboczy z umiejscowioną na nim obudową, rozmieszczone 

po bokach ścianek obudowy suwliwe elementy prowadnicy oraz 

wnękę roboczą narzędzia, utworzoną pomiędzy ściankami bocz-

nymi obudowy, zamykaną poruszającymi się suwliwie elementami 

prowadnic, charakteryzuje się tym, że pomiędzy wyprofi lowanymi 

krawędziami bocznymi prowadnic (2) umieszczona jest wkładka (1), 

która ma postać prostopadłościennej bryły z otworem roboczym 

dla narzędzia. Korzystnie wkładka (1) jest dociskana przez prowad-

nice (2) wzdłuż krawędzi bocznych (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399023 (22) 2012 04 27

(51) B27M 3/18 (2006.01)

 A47B 47/04 (2006.01)

(71) BĄBEL PIOTR ZAAX PROJEKT, Inowrocław

(72) BĄBEL PIOTR

(54) System budowy mebli
(57) W jednym z rozwiązań system meblowy zawierający ele-

menty wieńcowe, złącza i ścianki charakteryzuje się tym, że dwa 

elementy wieńcowe (1) połączone są poprzez co najmniej jed-

no giętkie złącze zawierające element linkowy (4) przechodzący 

przez dwa otwory wzdłużne (5) i jeden poprzeczny (6) każdego 

z elementów wieńcowych (1), tworząc w przekroju poprzecznym 

kształt litery „F” a oba końce elementu linkowego (4) przytwierdzo-

ne są do elementu naciągowego (7), przy czym element linkowy (4) 

i element naciągowy (7) umiejscowione są wewnątrz zamkniętej 

lub częściowo otwartej przestrzeni ograniczonej ściankami (2) ma-

jącymi w przekroju poprzecznym kształt odpowiadający kształtowi 

wieńca (1) a krawędzie ścianek (2) stykają się z wieńcami (1), nato-

miast element naciągowy (7) stanowi element śrubowy zakończo-

ny hakiem wkręcany w gwintowany otwór elementu oczkowego 

a wszystkie ścianki (2) stanowią jednolitą całość z warstwowego 

materiału kompozytowego w formie arkusza pozaginanego wzdłuż 

odpowiednich linii.

(37 zastrzeżeń)

A1 (21) 398847 (22) 2012 04 16

(51) B28B 1/29 (2006.01)

 B32B 13/08 (2006.01)

(71) BRODNIEWICZ RYSZARD, Sulechów; 

KRAUZE KRZYSZTOF, Świątniki

(72) BRODNIEWICZ RYSZARD; KRAUZE KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania profi lu gipsowego i profi l 
gipsowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania profi lu 

gipsowego polegający na tym, że do ułożonego na kształtowej 

taśmie rękawa kartonowego wprowadza się mieszankę gipsową 

zawierającą w swojej masie włókna szklane grube i nieciągłe. Przed-

miotem zgłoszenia jest również profi l gipsowy.

(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403545 (22) 2013 04 15

(51) B29B 9/04 (2006.01)

 B29B 9/12 (2006.01)

 B29B 17/04 (2006.01)

 C08J 11/06 (2006.01)

 C08J 5/12 (2006.01)

 C08L 23/06 (2006.01)

 C08K 3/08 (2006.01)

(31) 102012008595.8 (32) 2012 04 27 (33) DE

(71) Nordfolien GmbH, Steinfeld, DE

(72) GRUTERICH KLAUS, DE

(54) Mieszanka cząstek tworzywa sztucznego i sposób 
dalszej obróbki materiału złożonego z udziałami 
metalu

(57) Mieszanka cząstek, zwłaszcza granulat tworzywa sztucz-

nego, do wytwarzania produktów z tworzywa sztucznego, przy 

czym mieszanka cząstek jest utworzona przynajmniej częściowo 

z regranulowanego materiału foliowego, charakteryzuje się tym, 

że mieszanka ma wiele korpusów granulatu o dowolnej postaci, 

które są utworzone w określonym udziale z rozdrobnionych frag-

mentów materiału folii złożonej z metalem, przy czym korpusy 

granulatu mają cząstki metalu o wielkości cząstek poniżej 1 mm. 

Mieszanka z jej korpusami granulatu ma zwłaszcza udział metalu 

między 1 i 50 procent masowych.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 398998 (22) 2012 04 26

(51) B29C 33/38 (2006.01)

 B29D 15/00 (2006.01)

 B22D 17/22 (2006.01)

(71) ALUDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowęcin

(72) VONHAUSEN MARCUS

(54) Sposób otrzymywania form odlewniczych 
do odlewania ciśnieniowego, zwłaszcza 
do odlewania krzyżaków ze stopów aluminium 
oraz forma do odlewania ciśnieniowego, zwłaszcza 
do odlewania krzyżaków ze stopów aluminium

(57) Forma do odlewania ciśnieniowego stanowi połączenie 

stalowej części stałej formy (1) ze stalową częścią ruchomą for-

my. W części stałej formy (1) i w części ruchomej formy znajdują 

się części formujące kształt, gdzie powierzchnia części formującej 

kształt w części stałej formy (1) ma kształt gwiazdy pięcioramien-

nej i z części stałej formy (1) wychodzi rdzeń (1c). Dno powierzchni 

części formującej kształt w części stałej formy (1) jest wklęsłe. 

Otwory stanowiące kanały chłodzące części ruchomej formy 

są rozmieszczone symetrycznie w odniesieniu do ramion. W zło-

żeniu części stałej formy (1) z częścią ruchomą formy krawędzie 

zewnętrzne części formującej w części stałej formy (1) przylegają 

do krawędzi zewnętrznych części formującej w części ruchomej 

formy. W powierzchni wgłębienia gniazda, w części stałej formy (1), 

znajdują się zagłębienia (10), a przez ścianę części stałej formy (1) 

przechodzą otwory kanałów chłodzących (11) oraz otwory mocu-

jące (12). W zagłębieniach (10) są osadzone wkładki chłodząco-for-

mujące (13), przy czym fragmenty ich powierzchni stanowią frag-

menty powierzchni wgłębienia gniazda w części stałej formy (1). 

We wkładkach chłodzących (11) znajdują się kanały chłodzące (13a) 

wkładki chłodząco-formującej (13), przy czym ich przebieg przypo-

mina wężownicę. Kanały chłodzące (4) są połączone hydraulicznie 

z kanałami chłodzącymi (13a) wkładek chłodząco-formujących (13). 

Wkładki chłodząco-formujące (13) są unieruchomione w części sta-

łej formy (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398953 (22) 2012 04 24

(51) B29C 44/56 (2006.01)

 B29C 43/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 

Warszawa

(72) LISIECKI JANUSZ; BŁAŻEJEWICZ TERESA; 

KŁYSZ KRZYSZTOF; DRAGAN KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania pianki auksetycznej
(57) Sposób wytwarzania pianki auksetycznej polega na tym, 

że piankę poliuretanową poddaje się wielostopniowej kompresji 

objętościowej za pomocą form o wymiarach od 10 do 20% mniej-

szych dla kolejnego stopnia kompresji i fi nalnym zmniejszeniu 

co najmniej o 50% każdego wymiaru pianki w stosunku do stanu 

wyjściowego. Po każdym stopniu kompresji piankę nasącza się od-

czynnikiem chemicznym, zmiękczającym materiał pianki. Następ-

nie skompresowaną piankę wprowadza się do formy o wymiarach 

docelowych wyrobu i na krótki czas zanurza się w odczynniku che-

micznym, taki, aby pianka wypełniła formę, a po odsączeniu i odpa-

rowaniu odczynnika, przed wyjęciem pianki z formy podgrzewa się 

ją do temperatury bliskiej temperatury mięknienia dla ustabilizowa-

nia struktury jej materiału.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398903 (22) 2012 04 20

(51) B29C 49/78 (2006.01)

 B29C 49/60 (2006.01)

(71) ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD 

PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała

(72) SALECKI MICHAŁ

(54) Rozdmuchiwarka oraz sposób regulacji zespołu 
jej trzpieni rozdmuchowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji zespołu trzpie-

ni rozdmuchowych (2) rozdmuchiwarki (1) mającej pulpit sterow-

niczy (8) oraz przestrzeń chronioną (71) zamykaną otwieralnymi 

osłonami (7) wyposażonymi w co najmniej jeden czujnik otwarcia, 

w której znajdują się zamykalna, co najmniej dwuczęściowa forma 

rozdmuchowa (4) mająca pewną liczbę gniazd, z których każde 

współpracuje z przemieszczalnym trzpieniem rozdmuchowym 

(2), urządzenia napędowe formy rozdmuchowej (4) i rzeczonego 

trzpienia rozdmuchowego (2) oraz środki regulacyjne rzeczonego 

trzpienia rozdmuchowego (2), obejmujący etapy: wyboru za po-

średnictwem pulpitu sterowniczego (8) trybu ruchów ustawczych, 

w którym prędkości i możliwe do wystąpienia siły urządzeń napę-

dowych są ograniczone; otwarcia co najmniej jednej osłony (72); 

regulacji rzeczonego trzpienia rozdmuchowego (2) za pośrednic-

twem środków regulacyjnych; oraz przemieszczania rzeczonego 

trzpienia rozdmuchowego (2) w trybie ruchów ustawczych dla 

sprawdzenia poprawności regulacji prowadzonej w etapie poprzez 
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obserwację położenia trzpienia (2) względem odpowiadającego 

mu gniazda formy. Aby poprawić kontrolę poprawności regulacji 

położenia trzpieni (2) a jednocześnie znacząco ograniczyć ryzyko 

urazu operatora dokonującego regulacji rozdmuchiwarka (1) ma 

co najmniej jeden dodatkowy manipulator (5) ruchów ustawczych 

trzpienia rozdmuchowego znajdujący się w przestrzeni chronionej 

(71), przy czym w trybie ruchów ustawczych osłony (72) przestrze-

ni chronionej są otwarte, forma (4) pozostaje zamknięta a każde 

z jej gniazd znajduje się pod odpowiadającym mu trzpieniem roz-

dmuchowym (2), wszelkie zewnętrzne środki sterowania urządzeń 

napędowych pozostają nieaktywne, zaś przemieszczanie rzeczo-

nego trzpienia rozdmuchowego (2) w trybie ruchów ustawczych 

sterowane jest wyłącznie za pośrednictwem rzeczonego co naj-

mniej jednego dodatkowego manipulatora (5).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398924 (22) 2012 04 23

(51) B29C 65/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) SYROKA ZENON; LIPIŃSKI SEWERYN; 

ZABOROWSKI ŁUKASZ

(54) Układ sterowania zgrzewarką do folii
(57) Układ sterowania zgrzewarką do folii charakteryzuje się tym, 

że ma zasilacz zmienny (1) połączony z zasilaczem (2) prądu sta-

łego, który poprzez przekaźnik (3) łączy się z elementem zgrze-

wającym (4), przy czym przekaźnik elektryczny (3) połączony jest 

z układem sterującym (5). Układ sterujący (5) połączony jest z zasi-

laczem (6) układu sterującego, który z kolei połączony jest z zasila-

czem (2) prądu stałego, natomiast układ sterujący (5) połączony jest 

z przyciskiem (7) zmniejszania czasu zgrzewania, przyciskiem (8) 

zwiększania czasu zgrzewania i przyciskiem stycznika (9).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398864 (22) 2012 04 17

(51) B30B 11/20 (2006.01)

 B30B 3/06 (2006.01)

 B30B 9/20 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 

Poznań; PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gierałtowice

(72) FRĄCKOWIAK PAWEŁ; ADAMCZYK FLORIAN; 

JANKOWIAK STANISŁAW; PAWŁOWSKI TADEUSZ; 

SZCZEPANIAK JAN; KRUPNIK JAN

(54) Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych 
brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, 
zwłaszcza zaczepiane do ciągnika

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania wy-

soko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygo-

wych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika, przeznaczone do pracy 

bezpośrednio na polu w cyklu technologicznym, obejmującym po-

debranie ściętego materiału roślinnego, jego zagęszczenie, ukształ-

towanie brykietu w formie wałka bez końca, pocięcie na brykiety 

o standardowych długościach, podawanie i załadunek wytworzo-

nych brykietów na skojarzony środek transportu kołowego. Urzą-

dzenie zawiera podbieracz, przenośniki podające, zespół rolujący 

zbudowany z obrotowych walców roboczych, zespół odcinający, 

przenośnik ładujący, przekładnię pięciodrożną, układ napędowy 

i zasilacz obwodów hydraulicznych oraz ramę. Zespół rolujący (5) 

posiada cztery obrotowe walce, obrotowy inicjujący trzpień, mo-

mentomierz (13), przekładnię pięciodrożną, sterownik elektronicz-

ny z zadajnikiem, rozdzielacz elektromagnetyczny i siłownik dwu-

stronnego działania.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398865 (22) 2012 04 17

(51) B30B 11/22 (2006.01)

 B30B 3/04 (2006.01)

 B30B 9/20 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 

Poznań

(72) FRĄCKOWIAK PAWEŁ; ADAMCZYK FLORIAN; 

JANKOWIAK STANISŁAW; PAWŁOWSKI TADEUSZ; 

SZCZEPANIAK JAN

(54) Maszyna do brykietowania materiałów 
pochodzenia roślinnego, zwłaszcza nie pociętej 
słomy

(57) Maszyna do brykietowania materiałów pochodzenia ro-

ślinnego, zwłaszcza nie pociętej słomy, w cyklu technologicznym 

obejmującym zagęszczenie materiału roślinnego, ukształtowanie 

brykietu w formie wałka bez końca ma osłonę (1) w postaci seg-

mentowego poziomego cylindra o przekroju kołowym, wewnątrz 

którego znajdują się cztery obrotowe walce o zewnętrznych po-

wierzchniach roboczych w kształcie stożka ściętego umiejsco-

wione z jednej strony w płycie w korpusie (3) oraz z drugiej strony 

w obrotnicy (4) w korpusie (3) oraz posiada obrotowy inicjujący 

trzpień z czopem osadzonym w gnieździe łożyska (6) w płycie kor-

pusu (3). Ponadto posiada połączone ze sobą sterownik elektro-

niczny z zadajnikiem (10), momentomierz, sterownik elektroniczny 

z zadajnikiem (10), rozdzielacz elektromagnetyczny i siłownik dwu-

stronnego działania. Maszyna przeznaczona jest jako wyposażenie 

ciągów technologicznych do wytwarzania paliw energetycznych 

z odnawialnych źródeł energii. Uzyskano zwiększenia zakresu 

i precyzyjność nastaw parametrów pracy, to jest wielkości stopnia 

zagęszczenia rulonu tworzonego przez zespół rolujący w wyniku 

zastosowania momentomierza jako źródła sygnału o rzeczywi-

stym momencie oporowym na wale przekładni, co w odniesieniu 
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do stosowanych do tej pory układów sprężynowych, daje nowa 

jakość, poprawność i niezawodność pracy maszyny.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398951 (22) 2012 04 23

(51) B32B 7/02 (2006.01)

 E04C 2/22 (2006.01)

 E04C 2/24 (2006.01)

 B32B 15/095 (2006.01)

 B32B 5/18 (2006.01)

(71) DŻEGAN DARIUSZ, Michałowice

(72) DŻEGAN DARIUSZ

(54) Hybrydowa płyta warstwowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest hybrydowa płyta warstwowa, 

mająca zastosowanie jako element konstrukcji ściennych lub/i 

dachowych, zwłaszcza hal produkcyjnych, magazynowych lub 

usługowych. Hybrydowa płyta warstwowa, zaopatrzona w usy-

tuowany pomiędzy okładzinami rdzeń, charakteryzuje się tym, 

że w rdzeniu (2) mającym postać poliuretanowego wypełnienia 

umieszczone są przekładki (3), mające formę brył, rozmieszczonych 

w odstępach korzystnie równolegle do dłuższej krawędzi płyty. 

Przekładki (3) przylegają co najmniej jednym bokiem do powierzch-

ni wewnętrznej okładzin (1), przy czym rdzeń (2) z przekładkami (3) 

może być jedno lub wielowarstwowy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398855 (22) 2012 04 17

(51) B60C 25/135 (2006.01)

(71) PASZEK ALFRED PUH MODERATOR, Mikołów

(72) PASZEK ALFRED

(54) Przewoźne urządzenie do wymiany opon 
przemysłowych superelastycznych, zwłaszcza 
wózków widłowych i system ich wymiany

(57) Przewoźne urządzenie do wymiany opon przemysłowych su-

perelastycznych, zwłaszcza dla wózków widłowych, charakteryzuje 

się tym, że w widlastych uchwytach (11) rozstawnej podstawy (10) 

umieszczone są obrotowo sworznie (12) posiadającego kołnierz (3) 

kosza (4). Dno (13) kosza (4) połączone jest rozłącznie z cylindrem 

hydraulicznym (8), w którego tłoczysku (7) zabudowany jest rozłącz-

nie drąg (6). Drąg (6) przechodząc przez otwór w dnie (13) kosza (4) 

i dalej wzdłuż kosza (4) i wewnątrz obręczy (2) koła (1) zakończony 

jest częścią gwintowaną z blokującą nakrętką (14). W przypadku de-

montażu pomiędzy obręczą (2) koła (1) a blokującą nakrętką (14) 

na drągu (6) umieszczany jest pierścień centrujący (5). W przypadku 

montażu pomiędzy obręczą (2) koła (1) a nową oponą umieszczany 

jest dodatkowo stożkowy pierścień prowadzący.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398825 (22) 2012 04 16

(51) B60K 7/00 (2006.01)

 B60L 11/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA 

PUŁASKIEGO, Radom

(72) KWIECIEŃ ROMAN; SZYCHTA LESZEK

(54) Urządzenie do napędu pojazdów, zwłaszcza 
samochodów

(57) Urządzenie do napędu pojazdów, zwłaszcza samochodów, 

zawierające koło napędowe z felgą i oponą, charakteryzuje się tym, 

że koło napędowe składa się z części ruchomej (1) oraz z części nie-

ruchomej (2), przy czym część ruchoma (1) zawiera połączony z fel-

gą (3) zewnętrzny wirnik (4) asynchronicznego 3-fazowego silnika 

klatkowego prądu przemiennego, zaś część nieruchoma (2) zawie-

ra rdzeń stojana (5) z umieszczonymi w nim uzwojeniami 3-fazo-

wymi, natomiast we wnętrzu rdzenia stojana (5) umieszczony jest 

cieczowy układ (6) chłodzenia tegoż stojana.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398926 (22) 2012 04 23

(51) B60K 25/08 (2006.01)

(71) SITNY GEORG, Düsseldorf, DE

(72) SITNY GEORG, DE

(54) Przystawka mocowana na koła napędowe pojazdu 
samochodowego

(57) Przystawka, mocowana na koła napędowe pojazdu sa-

mochodowego, charakteryzuje się tym, że posiada korpus bęb-

na (1) z kołnierzem, wyposażony w gniazda (3) mocowania śrub, 
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rozmieszczone co 120°, otwór (4) do zamocowania linki stalowej, 

pałąki (2), podtrzymujące linkę stalową, rozmieszczone co 90°, two-

rzące gniazdo (5) osadzenia zwiniętej linki stalowej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398861 (22) 2012 04 17

(51) B60N 2/26 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Fotel pojazdu, zwłaszcza komunikacji zbiorowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest fotel pojazdu, zwłaszcza auto-

busu, mający zastosowanie do przewożenia w środkach komunika-

cji zbiorowej, szczególnie dalekobieżnej, zarówno osób dorosłych, 

jak i dzieci. Fotel charakteryzuje się tym, że siedzisko (1) zamocowa-

ne jest obrotowo na stelażu bocznym (2), przy czym na spodniej 

stronie siedziska (1) osadzone jest siedzisko (4) fotelika dziecięcego, 

mającego w tylnej strefi e, na wsporniku, zamocowane dwuseg-

mentowe oparcie (5) fotelika, przy czym dolny segment (6) opar-

cia (5) połączony jest trwale w swej dolnej strefi e z siedziskiem (4) 

fotelika, zaś w jego górnej strefi e obrotowo na przegubach (7) za-

mocowany jest górny segment (8) oparcia (5) fotelika.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398863 (22) 2012 04 17

(51) B60N 2/44 (2006.01)

 B68G 7/12 (2006.01)

 A47C 31/02 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Łącznik do łączenia elementów urządzenia, 
zwłaszcza korpusu fotela pojazdu komunikacji 
zbiorowej z elementem tapicerowanym

(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik do łączenia elemen-

tów urządzenia, zwłaszcza korpusu fotela pojazdu komunikacji 

zbiorowej z elementem tapicerowanym, mający zastosowanie 

do trwałego, lecz umożliwiającego wymianę połączenia elemen-

tów urządzenia, zwłaszcza tapicerowanych wykładzin z korpusem 

foteli tramwajów, autobusów itp. Łącznik charakteryzuje się tym, 

że gniazdem (5) jest cylindryczny element (6), mający w swej den-

nicy otwór (7), zaś wewnątrz tuleję polimerową (8) z wewnętrznym 

gniazdem (9) o zbieżnych ku wnętrzu gniazda ścianach, do osadza-

nia trzpienia łączeniowego (3), mającego przestrzennie ukształ-

towaną główkę (4) o maksymalnej średnicy większej niż średnica 

wewnętrznego otworu w miejscu osadzenia główki (4) w tulei poli-

merowej (8).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399005 (22) 2012 04 27

(51) B62D 63/06 (2006.01)

(71) KLUNDER IRENEUSZ, Chojnice

(72) KLUNDER IRENEUSZ

(54) Przyczepa transportowa
(57) Przyczepa transportowa ma dwupoziomową ramę (1) zamo-

cowaną od strony przedniej osi na sztywno, a na tylnych osiach 

oparta jest na zawieszeniu (2) niezależnym, wyposażonym w miech 

pneumatyczny, cięgła sterująca i wahacz z zaworem poziomującym 

wysokość jazdy, a do dłuższych boków dolnej części (7) ramy (1) 

przymocowane są obustronnie poszerzenia (8) rozsuwane, wypo-

sażone w barierki (9) składane.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398848 (22) 2012 04 16

(51) B62K 3/00 (2006.01)

 B62M 1/04 (2006.01)
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(71) KOLTON SŁAWOMIR, Skawina

(72) KOLTON SŁAWOMIR

(54) Dźwigniowy napęd nożny z przekładnią pośrednią, 
zwłaszcza do roweru lub pojazdów rowerowego

(57) Dźwigniowy napęd nożny z przekładnią pośrednią, przezna-

czony jest do roweru lub pojazdów rowerowych z kołem (3) z tarczą 

zębatą (11) po jednej stronie. Po dwóch stronach roweru znajdują 

się symetrycznie rozmieszczone dźwignie (2) zakończone pedała-

mi (1) z jednej strony i przymocowane obrotowo (10) z drugiej swo-

jej dolnej części do tylnej części ramy (12). W odległości nie większej 

niż połowa długości dźwigni od osi obrotu dźwigni są obrotowo 

przymocowane odcinki łańcuchów rowerowych (8), które opasu-

ją zębatki napędowe (6) z jednokierunkowym sprzęgłem. Zębatki 

napędowe z jednokierunkowym sprzęgłem są symetrycznie roz-

mieszczone na przekładni pośredniej (7) przymocowanej do gór-

nej części ramy (14), a dolne końce opasujących je łańcuchów rowe-

rowych są przymocowane obrotowo za pośrednictwem sprężyn 

naciągowych (9) do ramy. W przekładni pośredniej, po tej samej 

stronie co tarcza zębata koła, znajduje się transferowa tarcza zębata 

przekładni (5). Tarczę zębatą koła i transferową tarczę zębatą prze-

kładni opasuje i łączy wspólny łańcuch rowerowy (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398957 (22) 2012 04 25

(51) B64C 1/00 (2006.01)

 B64C 3/00 (2006.01)

(71) BIZGATE-AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) DOBROCIŃSKI TADEUSZ

(54) Sposób zwiększenia siły nośnej platformy latającej 
o stałym przekroju poprzecznym

(57) Rozwiązanie opisuje konstrukcje latającej platformy o kształ-

cie kwadratu, rombu lub innej fi gury geometrycznej z jednym, 

dwoma lub kilkoma otworami w środku. Posiada ona specyfi czny 

profi l, który ma stały przekrój poprzeczny, dający jej siłę nośną. Opi-

sane rozwiązanie konstrukcyjne stwarza możliwość lotu platformy 

w czterech kierunkach: każdy z narożników może być przodem plat-

formy latającej. Siła nośna jest generowana przez turbulencje po-

wietrza powstające na powierzchni nośnej wywołane zaburzeniem 

przepływu powietrza na krawędziach natarcia. Konstrukcja łącząca 

ze sobą kilka cech wpływających na polepszenie parametrów lotu 

tj. stały profi l płata, kształt kwadratu, rombu lub innej fi gury geo-

metrycznej oraz pustą przestrzeń lub puste przestrzenie w środku. 

Wyróżnia się znakomitymi parametrami lotu w porównaniu z obec-

nie stosowanymi rozwiązaniami. Cechuje ją stabilność horyzontal-

na lotu niespotykana w konwencjonalnych rozwiązaniach.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398852 (22) 2012 04 18

(51) B65B 51/02 (2006.01)

(71) TECHPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce

(72) MATYASZ RYSZARD

(54) Sklejarka kartonów
(57) Sklejarka kartonów zaopatrzona jest w zasobnik arkuszy la-

minowanych wyciętych półproduktów z tektury, linię formującą, 

aplikator kleju, zderzak. Bezpośrednio za zderzakiem usytuowany 

jest liniowe źródło światła laserowego (5) oraz detektor odbitego 

od powierzchni kartonu światła (6). Korzystnie jest umieszczenie 

źródła światła laserowego w jednej obudowie z detektorem światła 

odbitego, co eliminuje konieczność każdorazowego kalibrowania 

zestawu. Liniowe źródło światła lasera jest równoległe do badanych 

krawędzi. Obraz z detektora w jest pobierany w systemie zadanym 

w kontrolerze (7) i analizowany w systemie komputerowym zwłasz-

cza w celu wykrycia nierównoległości krawędzi arkuszy (9 i 10).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398901 (22) 2012 04 20

(51) B65D 21/02 (2006.01)

 B65D 71/50 (2006.01)

(71) KORONA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń

(72) WRÓBEL ANDRZEJ; KOTALA ROMAN; BIEGAŃSKI 

ROBERT; KULICKI TOMASZ; RZEPKA PAWEŁ; MARAS 

AGNIESZKA; NAPIERAJ JANUSZ; CIEŚLAK MARIUSZ; 

WOŁOWIEC JAROSŁAW; LEBIODA JOANNA

(54) Opakowanie zbiorcze
(57) Opakowanie zbiorcze, posiadające podstawę i pokrywkę, 

charakteryzuje się tym, że podstawa (1) posiada wewnętrzną ścian-

kę oporową, a pokrywka (4) zaciskana jest na podstawie (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398970 (22) 2012 04 25

(51) B65G 47/46 (2006.01)

 B07C 5/34 (2006.01)

(71) INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA 

I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa

(72) GALIŃSKI KRZYSZTOF; OROŃ GRZEGORZ; 

URBAN ZBIGNIEW

(54) Sposób orientacji i sortowania kartuszy 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób orientacji i sortowania 

kartuszy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu o budowie 

złożonej z modułów funkcjonalnych, orientacji kartuszy w płaszczyź-

nie i przestrzeni oraz sortowania przez rozdzielanie przedmiotów 

na grupy według podobieństwa cech fi zycznych, w szczególności 

kartuszy w postaci cylindrycznych tub jako szeroko rozpowszech-

nionych opakowań dla silikonów i różnego rodzaju klejów monta-

żowych stosowanych w budownictwie. Sposób orientacji i sorto-

wania kartuszy polega na podawaniu niezorientowanych kartuszy 

do rozdzielającego separatora, a następnie do układu selekcji loka-

lizującego czytnikiem optycznym prawidłowość przestrzennego 

usytuowania kartusza według cech fi zycznych kształtu zewnętrz-
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nych krawędzi cylindra kartusza lub wieczka zakończonego gwin-

towanym występem. Urządzenie do orientacji i sortowania kartuszy 

składa się z transportera-rynny podającej (1) połączonej z separato-

rem (2) stanowiącym bufor układu wstępnej selekcji wyposażone-

go w czujniki optyczne odbiciowe (4 i 4) sterujące dyszami nadmu-

chu (5 i 5) usytuowane na wprost rynny spustowej (6) sprzężone 

z labiryntem orientacji (7) połączonym z transporterem (8) kartuszy 

do strefy pakowania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398992 (22) 2012 04 26

(51) B66B 15/04 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISOWO-PROJEKTOWE 

PROSERW-ZGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice

(72) GŁOWACKI WŁADYSŁAW

(54) Koło pędne
(57) Koło pędne górniczej maszyny wyciągowej, dzielone wzdłuż 

osi symetrii, posiada montażowe złącza (2, 3) o częściowych obni-

żeniach płaszczyzn wzajemnego styku i zaciskających się podczas 

montażu obu połówek pędnego koła (1), uzyskując monolityczną 

całość.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398917 (22) 2012 04 25

(51) B66F 9/12 (2006.01)

 B62B 3/00 (2006.01)

(71) WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH 

PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(72) GRUZA ANTONI

(54) Zestaw transportowy
(57) Zestaw transportowy składa się z wózka bazowego (2), osa-

dzonego na czterech skrętnych kołach (5), wyposażonego w łoża 

ślizgowe z najazdami oraz w mechanizm blokujący wózka trans-

portowego (3), zaś wózek transportowy (3) zaopatrzony jest w ramę 

podwozia, osadzoną na czterech skrętnych kołach (20), i mecha-

nizm podnosząco-blokujący (31) z mechanizmem kierunkowym 

oraz ramę transportową, wyposażona w najazdy z krawędziami 

natarcia na jej bocznych ramionach.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 398886 (22) 2012 04 19

(51) C01B 31/04 (2006.01)

 C01B 31/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) LIPIŃSKA LUDWIKA; JAGIEŁŁO JOANNA; KOZIŃSKI 

RAFAŁ; BATIJEWSKI ROMAN; NAJDEKER EUGENIUSZ

(54) Sposób chemicznej redukcji tlenku grafenu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób redukcji tlenku grafe-

nu na drodze chemicznej. Sposób charakteryzuje się tym, że tle-

nek grafenu poddaje się w kwaśnym środowisku o pH od 0 do 4,5 

chemicznej redukcji z użyciem kwasu podfosforawego i/lub jonów 

podfosforynowych, po czym strącony osad zredukowanego tlenku 

grafenu oddziela się od roztworu.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 398936 (22) 2012 04 23

(51) C02F 1/00 (2006.01)

 F23J 1/00 (2006.01)

(71) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz

(72) WAŁACH ROMAN; BARDZIŃSKI GRZEGORZ; 

KLON RADOSŁAW
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(54) Układ obiegu wody w układzie odżużlania
(57) Układ obiegu wody w układzie odżużlania, charakteryzuje się 

tym, że zbiornik retencyjny (1) jest połączony poprzez pompę (4) 

z wanną odżużlacza (2) oraz dodatkowo zbiornik retencyjny (1) jest 

połączony z wanną odżużlacza (2) kanałem poprzez przelew (8). 

Ponadto ze zbiornika retencyjnego (1) jest wyprowadzony przelew 

zbiornika (9) do kanalizacji, natomiast do wanny odżużlacza (2) jest 

przyłączony zawór dolotowy (7). Dodatkowo układ jest wyposażo-

ny w obwód sterująco - pomiarowy, który składa się z pierwszego 

układu pomiarowego (3) umieszczonego w wannie odżużlacza (2) 

i drugiego układu pomiarowego (5) umieszczonego w zbiorniku 

retencyjnym (1), przy czym pierwszy układ pomiarowy (3) i drugi 

układ pomiarowy (5) służą do pomiaru temperatury oraz pomia-

ru poziomu wody i są połączone z układem sterowania (6), który 

jest dodatkowo połączony z pompą (4) i zaworem dolotowym (7). 

Opcjonalnie zbiornik retencyjny (1) jest wyposażony w wymiennik 

ciepła (10) i/lub instalację umożliwiającą wyodrębnienie cząstek 

stałych z obiegu wody odżużlania.

(3 zastrzeżenia)

A3 (21) 398822 (22) 2012 04 16

(51) C02F 1/48 (2006.01)

 B01D 35/06 (2006.01)

(61) 390872

(71) OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY SPAW-TEST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdańsk

(72) DEDELIS WOJCIECH

(54) Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy, 
zwłaszcza wody

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do magnetycz-

nej obróbki cieczy, zwłaszcza wody, które charakteryzuje się tym, 

że jest wyposażone w korpus przykryty pokrywą, króciec dolotowy 

i wylotowy oraz pakiet pierścieniowych magnesów stałych, w któ-

rym w środkowej części korpusu zewnętrznego (1) zamocowany 

jest korpus wewnętrzny (7), a między nimi znajduje się wstępna, 

pierścieniowa komora przepływowa (1’), do której w przyłączo-

ny jest króciec dopływowy (5) i odpływowy (6), a na powierzchni 

zewnętrznej korpusu wewnętrznego (7) umieszczony jest zespół 

magnesów, stanowiący pakiet magnetyczny, zbudowany ze sta-

łych magnesów pierścieniowych (10). Pakiet magnetyczny tworzą 

przynajmniej cztery pary magnesów (10) w postaci przeciwnie 

spolaryzowanych nabiegunników N i S, leżących naprzeciw siebie 

po przeciwnych stronach korpusu wewnętrznego (7), przy czym 

osie obrotu leżących naprzeciw siebie magnesów pierścienio-

wych (10) rozmieszczone są wzdłuż osi (X, Y), które skierowane 

są do siebie pod kątem 90° i są prostopadle do korpusu wewnętrz-

nego (7), natomiast stosunek średnicy dn króćca dopływowego (5) 

do średnicy Dn korpusu zewnętrznego (1) wynosi od 0,25 do 0,50.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 399004 (22) 2012 04 27

(51) C02F 1/463 (2006.01)

 C02F 3/30 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) LIBECKI BARTOSZ

(54) Urządzenie do oczyszczania ścieków
(57) Urządzenie do oczyszczania ścieków w postaci kolumny 

z pokrywą i sitem, umieszczonej nad zbiornikiem recyrkulacyjnym 

charakteryzuje się tym, że kolumna (6) wypełniona złożem fl u-

idalnym (7) wyposażona jest w płaskie perforowane kołnierze (11) 

zamontowane na jej zewnętrznej ścianie, przy czym wewnętrzna 

ściana kolumny (6) pokryta jest metalem, który spełnia funkcję 

katody, a wewnątrz kolumny (6) znajduje się wymienna anoda (8) 

z metalu o niższym standardowym potencjale elektrochemicz-

nym. Odmiana urządzenia do oczyszczania ścieków charakteryzuje 

się tym, że kolumna (6) wypełniona złożem fl uidalnym (7), wypo-



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  22  (1039)  2013

sażona jest w płaskie perforowane kołnierze (11) zamontowane 

na jej zewnętrznej ścianie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399015 (22) 2012 04 27

(51) C02F 3/32 (2006.01)

 C02F 3/34 (2006.01)

(71) WARĘŻAK TOMASZ, Zielona Góra; SADECKA ZOFIA, 

Zielona Góra; MYSZOGRAJ SYLWIA, Sulechów

(72) WARĘŻAK TOMASZ; SADECKA ZOFIA; 

MYSZOGRAJ SYLWIA

(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, przeznaczona głównie do oczyszczania 

ścieków bytowo-gospodarczych. Cześć mechaniczna oczyszczalni 

to dwukomorowy zbiornik do wstępnego oczyszczania ścieków. 

Pierwsza komora o pojemności 2 m3 służy do mechanicznego pod-

czyszczenia ścieków, a w drugiej, o pojemności 1 m3, umieszczona 

jest jednofazowa pompa, służąca do podniesienia sklarowanych 

ścieków i rozprowadzenia ich po powierzchni bioreaktora o prze-

pływie VF (vertical fl ow). Bioreaktor wykonany jest w wykopie ziem-

nym, odseparowanym od kontaktu ze środowiskiem geomem-

braną (1), na której umieszczona jest rura drenarska (2), zbierająca 

oczyszczone ścieki i odprowadzająca je do kontrolnej studzienki 

chłonno-zanikowej (3). Pierwszą od dołu warstwę tworzy frakcja 

kamieni/tłucznia lub żwiru gruboziarnistego (4), następnie pia-

sku średniego (5), warstwa kompostu wzbogaconego węglanem 

wapnia w ilości 1 kg/1 m2 (6) i warstwa keramzytu (7). Ponadto 

powierzchnia bioreaktora roślinnego obsadzona jest roślinnością 

makrofi tową: Skrzyp bagienny (Equisetum fl uviatile L.), Mozga 

trzcinowata (Phalaris arundinacea L.), Tatarak zwyczajny (Acorus ca-

lamus L.), Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris (L.) i Palla)(8). 

Oczyszczone ścieki wprowadzane są do kontrolnej studzienki za-

nikowo-chłonnej, do której w celu poprawy warunków hydraulicz-

nych podłączony jest nowatorski system kaskadowej infi ltracji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399016 (22) 2012 04 27

(51) C02F 11/04 (2006.01)

 A62D 3/02 (2007.01)

(71) SADECKA ZOFIA, Zielona Góra

(72) SADECKA ZOFIA; WARĘŻAK TOMASZ

(54) Technologia unieszkodliwiania chlorfenwinfosu 
z grupy insektycydów fosforoorganicznych

(57) Przedmiotem wynalazku, jest technologia unieszkodliwiania 

insektycydów, która wykorzystuje do tego celu procesy fermenta-

cji metanowej osadów ściekowych, przy czym że została określona 

dawka toksyczna, czyli dawka, która nie może zostać przekroczo-

na w dawkowanym substracie, aby proces fermentacji metanowej 

nie został zakłócony, a dawkowany chlorfenwinfos ulegał rozkłado-

wi do związków nietoksycznych. Dawkę toksyczną chlorfenwinfosu 

ustalono na poziomie 500 mg/dm3, tj. (4,4*10-2 gsa/gsmo) determi-

nującą prawidłowy przebieg procesu fermentacji z równoległym 

rozkładem beztlenowym tego związku.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398837 (22) 2012 04 16

(51) C05C 13/00 (2006.01)

 C05C 3/00 (2006.01)

 C01C 1/28 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy

(72) BISKUPSKI ANDRZEJ; MOŻEŃSKI CEZARY; 

BOROWIK MIECZYSŁAW; IGRAS JANUSZ; SAS JÓZEF; 

RUSEK PIOTR; KOWALSKI ZYGMUNT; SCHAB SEBASTIAN; 

MALINOWSKI PRZEMYSŁAW; MYKA AGNIESZKA; 

DAWIDOWICZ MICHAŁ; ZDEB ZDZISŁAW; 

BISKUPSKI PIOTR; ZDUNEK ANNA

(54) Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu 
saletrosiarczanu amonu (siarczanoazotanu amonu) 
oraz instalacja do realizacji tego sposobu

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że jako surowce do wytwa-

rzania saletrosiarczanu amonu stosuje się azotan amonu, siarczan 

amonu, dodatkowy surowiec siarczanowy, zawierający siarczan 

wapnia i/lub siarczan magnezu, oraz związek odszczepiający amo-

niak w temperaturze 120°C, przy czym reakcję wytwarzania soli po-

dwójnych prowadzi się w temperaturze powyżej 120°C, utrzymując 

pH w granicach 5,5 - 6,5. Instalacja do realizacji tego sposobu zawie-

ra kolejno połączone: węzeł reakcji, złożony z reaktora-miksera (1) 

wyposażonego w mieszadło szybkoobrotowe i reaktora właściwe-

go (2), połączonych szeregowo, węzeł granulacji, złożony z granu-

latora-mieszalnika (3) i granulatora bębnowego (4), połączonych 

szeregowo, suszarkę obrotową (5), zestaw sit (6, 7), węzeł chłodze-
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nia produktu (8), bęben kondycjonujący (9) oraz, równolegle do po-

wyższego zestawu, węzeł zawrotu produktu niewymiarowego (11), 

zawierający kruszarkę (10).

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 398870 (22) 2012 04 18

(51) C05F 9/00 (2006.01)

 C05G 1/00 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

(71) BIOSYNERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) KĘDZIA WOJCIECH; MERTA ROBERT

(54) Nawóz i sposób otrzymywania zawiesinowego 
nawozu fosforowo-organicznego z odpadów 
pofermentacyjnych

(57) Sposób otrzymywania zawiesinowego nawozu mineralno-

-organicznego z odpadów pofermentacyjnych, charakteryzuje się 

tym, że odpad pofermentacyjny stanowiący 20-90% masy wsadu 

o zawartości 5-40% s.m., w której 35-60% stanowi węgiel organicz-

ny, zadaje się tlenkiem wapnia w ilości 2-10% masy wsadu oraz wę-

glanem magnezu w ilości 2-8% masy wsadu, a następnie zobojętnia 

kwasem fosforowym w ilości 5-20% masy wsadu, w temperaturze 

108-150°C, przez 30 minut, w tempie przyrostu temperatury mie-

szaniny ≤ 2°C/1 min. Reakcja przebiega w kwasoodpornym reakto-

rze hermetycznym z płaszczem wodnym, mieszadłem o liczbie ob-

rotów od 10 do 50/1 min, mechanicznym układem rozbijania piany, 

oraz ciśnieniowym systemem podawania substancji stałych i cie-

czy. Wnoszoną formą węglanu magnezu jest magnezyt krypto kry-

staliczny o wielkości ziaren poniżej 0,01 mm. Tlenek wapnia dodaje 

się do mieszaniny z szybkością powodującą przyrost temperatury 

nie przekraczający wartości 5°C/1 min. oraz utrzymując tempera-

turę procesu poniżej 100°C. Ciepło obu reakcji odebrane jest przez 

układ chłodzący reaktor oraz hermetyczny skraplacz par i przeno-

szone jest do bloku energetyczno-cieplnego skąd transportowane 

jest do komory fermentacji metanowej biogazu. Wynalazek obej-

muje również zawiesinowy nawóz fosforowo-organiczny z odpa-

dów pofermentacyjnych, który charakteryzuje się tym, że ma po-

stać zawiesiny zhigienizowanego odpadu o zawartości 2-9% MgO, 

2-16% CaO i 5-50% P2O5 oraz 5-25% węgla organicznego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398871 (22) 2012 04 18

(51) C05F 9/00 (2006.01)

 C05G 1/00 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

(71) BIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KĘDZIA WOJCIECH; MERTA ROBERT

(54) Sposób otrzymywania nawozu 
mineralno-organicznego z odpadów 
pofermentacyjnych w biogazowniach rolniczych

(57) Sposób otrzymywania nawozu mineralno-organicznego 

z odpadów pofermentacyjnych, charakteryzuje się tym, że odpad 

pofermentacyjny stanowiący 20-70% masy wsadu o zawartości 

42-50% s. m., w której 35-60% stanowi węgiel organiczny zadaje 

się stężonym kwasem siarkowym w ilości 10-30% masy wsadu, 

a następnie zobojętnia się tlenkiem magnezu w ilości 10-35% 

masy wsadu w przeliczeniu na czysty węglan magnezu w tempie 

zadawania warunkującym sterylizację mikrobiologiczną odpadu 

pofermentacyjnego w przedziale temperatur 108-150°C, przez 

30 minut przy zachowaniu tempa przyrostu temperatury miesza-

niny ≤ 2°C/1 min. Reakcja przebiega w kwasoodpornym reaktorze 

hermetycznym z płaszczem wodnym, mieszadłem o liczbie obro-

tów od 10 do 50/1 min, mechanicznym układem rozbijania piany, 

oraz ciśnieniowym systemem podawania substancji stałych i cie-

czy. Kwas siarkowy dodaje się szybkością zadawania, aby wartość 

przyrostu temperatury nie przekroczyła wartości 2°C/1 min. i prze-

kroczenia przez nią wartości 100°C. Ciepło obu reakcji odebrane 

jest przez układ chłodzący reaktor oraz hermetyczny skraplacz par 

i przenoszone jest do bloku energetyczno-cieplnego celem dal-

szego transportu do komory fermentacji metanowej biogazu lub 

odbiorców zewnętrznych ciepła. Wynalazek obejmuje również na-

wóz mineralno-organiczny wytworzony z odpadów pofermenta-

cyjnych higienizowanych kwasem siarkowym i węglanem magne-

zu, który charakteryzuje się tym, że zawiera 4-12% Mg oraz 5-25% 

węgla organicznego, a także hydrat siarczanu magnezu o stanie 

uwodnienia nie przekraczającym ilości 7 cząsteczek wody przypa-

dających na jedną cząsteczkę siarczanu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399017 (22) 2012 04 27

(51) C05G 1/00 (2006.01)

(71) MIKŁA DANIEL, Udanin

(72) MIKŁA DANIEL

(54) Płynny nawóz wieloskładnikowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest płynny nawóz zawierający za-

równo makroelementy jak i mikroelementy. Płynny nawóz wielo-

składnikowy stanowi jednorodną zawiesinę wodną zawierającą 

fosfor w postaci superfosfatu i/lub mączki fosforytowej o uziarnie-

niu poniżej 0,5 mm i/lub azot i/lub potas i/lub wapń i/lub siarkę 

i/lub magnez i/lub sód i/lub mikroelementy wybrane z grupy: bór, 

miedź, mangan, cynk, żelazo oraz ewentualnie dodatek substancji 

stabilizujących układ zawiesinowy.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 399003 (22) 2012 04 27

(51) C07B 51/00 (2006.01)

 C07F 7/08 (2006.01)

 C07F 7/12 (2006.01)

 C07H 23/00 (2006.01)

 C07H 19/00 (2006.01)
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(71) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Poznań; FUNDACJA UNIWERSYTETU 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań

(72) MARKIEWICZ WOJCIECH TADEUSZ; CHMIELEWSKI 

MARCIN KRZYSZTOF; MUSIAŁ SYLWIA MARIA; 

MACIEJEWSKI HIERONIM; HRECZYCHO GRZEGORZ

(54) Sposób ochrony funkcji hydroksylowych 
lub aminowych lub tiolowych, nowe związki 
do realizacji tego sposobu oraz sposób 
otrzymywania nowych związków

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe sposoby równoczesnej 

ochrony dwóch funkcji: hydroksylowej, aminowej lub tiolowej, 

zwłaszcza w cukrach, polialkoholach, nukleozydach, nukleotydach, 

peptydach, kwasach nukleinowych w reakcjach syntezy organicz-

nej oraz nowe związki o wzorze 1, w którym R oznacza Br lub I lub 

podstawnik o wzorze 2, w którym X1, X2, X3, X4 są równe lub różne 

i oznaczają N lub CH lub grupy C-R1, w których R1 są równe lub róż-

ne i oznaczają nasycony alkil o długości łańcucha od 1 do 8 węgli, 

nienasycony alkil o długości łańcucha od 1 do 8 węgli, aryl, nasyco-

ny alkil o długości łańcucha od 1 do 8 węgli zawierający podstaw-

nik arylowy, nienasycony alkil o długości łańcucha od 1 do 8 węgli 

zawierający podstawnik arylowy gdzie nasycony alkil, nienasycony 

alki i aryl są częściowo lub całkowicie podstawione, przy czym 

w każdym przypadku co najmniej jedno X jest różne od N. Przed-

miotem wynalazku są także związki o wzorze 4 i o wzorze 5.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 398819 (22) 2012 04 16

(51) C07C 39/16 (2006.01)

 C07C 37/20 (2006.01)

 C07C 37/74 (2006.01)

(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

(72) RDESIŃSKA-ĆWIK TERESA; MATYJA STANISŁAW; 

MATUS GRZEGORZ; SOCHANCZAK MAŁGORZATA; 

MAJCHRZAK MARIA; IWANEJKO ALINA; 

KULESZA KAMIL; TKACZ BOGUSŁAW; FISZER RENATA; 

FILIPIAK BOGUMIŁA; KRUEGER ANDRZEJ

(54) Sposób otrzymywania bisfenolu A
(57) Sposób otrzymywania bisfenolu A w reakcji kondensacji 

acetonu z fenolem w obecności silnie kwaśnych, sulfonowanych 

żywic jonowymiennych polega na tym, że - mieszaninę reakcyjną 

zawierającą aceton, fenol oraz produkty reakcji fenolu z acetonem 

kontaktuje się z katalizatorem jonitowym w co najmniej dwu reak-

torach, do osiągnięcia całkowitej zawartości wody nie większej niż 

2,5 cg/g, przy czym do reaktora (1) wprowadza się aceton i fenol, 

a do reaktora (3) wprowadza się mieszaninę poreakcyjną z reakto-

ra (1) wymieszaną w mieszalniku (2) z ługami pokrystalizacyjnymi 

z krystalizatorów (8) oraz z acetonem, - mieszaninę poreakcyjną 

po reaktorze (3) miesza się w mieszalniku (4) z częścią roztworu 

fenolowego, nie większą niż 40 cg/g, otrzymanego w wyniku kon-

taktowania mieszaniny odwadniającej zawierającej nie więcej niż 

1,0% wody, z katalizatorem jonitowym w co najmniej jednym reak-

torze (5), - mieszaninę poreakcyjną z mieszalnika (4) kontaktuje się 

w adsorberze (6) w temperaturze nie wyższej niż 150°C z szybko-

ścią przepływu nie większą niż 10 m/h ze stabilizatorem odczynu 

roztworów fenolowych w postaci stacjonarnego złoża o wielkości 

ziaren nie większej niż 1,2 mm posiadającym grupy funkcyjne kar-

boksylowe i/lub hydroksylowe i/lub amidowe, do uzyskania pH 5-6 

mieszaniny poreakcyjnej po adsorberze (6), - mieszaninę poreakcyj-

ną po adsorberze (6) zatęża się w kolumnie destylacyjnej (7) przez 

odparowanie części lub całości lotnych składników, jako destylat 

zawierający fenol, aceton i wodę o temperaturze wrzenia pod ci-

śnieniem normalnym nie wyższej niż 200°C, a z wywaru wydziela 

się bisfenol A na drodze krystalizacji, - nie mniej niż 60% roztworu 

fenolowego z reaktora (5) kontaktuje się w adsorberze (9) w tem-

peraturze nie wyższej niż 150°C z szybkością przepływu nie więk-

szą niż 10 m/h ze stabilizatorem odczynu roztworów fenolowych 

w postaci stacjonarnego złoża o wielkości ziaren nie większej niż 

1,2 mm posiadającym grupy funkcyjne karboksylowe i/lub hydrok-

sylowe i/lub amidowe do uzyskania pH 5-6 mieszaniny po adsor-

berze (9), a otrzymany roztwór miesza się z destylatem z kolumny 

destylacyjnej (7) zawierającym fenol, aceton i wodę i kieruje się 

do kolumny destylacyjnej (10), - fenol wydzielony na kolumnie (10) 

zawraca się do reaktora (1), aceton do reaktora (1) i/lub (3), a frakcję 

wodną jako ścieki usuwa się z instalacji.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398910 (22) 2012 04 20

(51) C07C 209/36 (2006.01)

 C07C 211/52 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) KRAWCZYK HANNA; JANOWSKA KATARZYNA

(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
kombretastatyn-pochodnych stilbenu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych 

pochodnych kombretastatyn - pochodnych stilbenu o wzorze 1, 

gdzie R oznacza grupę naftylową lub grupę 3,4,5-trimetoksyfenylo-

wą. Sposób polega na tym, że poddaje się reakcji E-2,4-dinitrostilben 

z azydkiem sodu, w dimetyloformamidzie lub dimetylosulfotlenku 

jako rozpuszczalniku, w temperaturze 90-130°C korzystnie w tem-

peraturze 120°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399027 (22) 2012 04 27

(51) C07D 207/34 (2006.01)

 C07D 403/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa

(72) BAŃKOWSKI KRZYSZTOF; SIDORYK KATARZYNA; 

CHMIELOWIEC URSZULA; KOSSYKOWSKA 

MAGDALENA; ZAGRODZKA JOANNA; 

KUBISZEWSKI MAREK

(54) Sposób otrzymywania N-[2-(dietylamino)etylo]-
-5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirolo-
-3-karboksyamidu o wysokiej czystości i jego 
zastosowanie do wytwarzania sunitynibu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania N-[2-(dietylami-

no)etylo]-5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirolo-3-karboksyamidu 

o wysokiej czystości obejmującego jego oczyszczanie do zawarto-

ści poniżej 0,07% desetylowej pochodnej, N-[2-(etylamino)etylo]-

-5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirolo-3-karboksyamidu. N-[2-(dietyl-

amino)etylo]-5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirolo-3-karboksyamid za-

wierający poniżej 0,07% desetylowej pochodnej ma zastosowanie 

do wytwarzania inhibitora kinaz tyrozynowych sunitynibu o czy-

stości farmaceutycznej.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 399010 (22) 2012 04 27

(51) C07D 249/12 (2006.01)

 A61K 31/4196 (2006.01)

 A61P 25/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 

Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; 

WUJEC MONIKA

(54) Nowa pochodna 1,2,4-triazolu - 5-(3-chlorofenylo)-
-4-pentylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, 
sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie 
medyczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest pochodna -5-(3-chlorofenylo)-

-4-pentylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu o wzorze 1, spo-

sób jej wytwarzania oraz jej pierwsze zastosowanie medyczne 

związane z aktywnością przeciwdrgawkową. Nowa pochodna 

1,2,4-triazolu o działaniu przeciwdrgawkowym, o wzorze 1, może 

mieć zastosowanie do leczenia napadów toniczno-klonicznych 

oraz napadów częściowych z wtórnym lub bez wtórnego uogól-

nienia. Wynalazek obejmuje także kompozycję farmaceutyczną za-

wierającą substancję o wzorze 1, o działaniu przeciwdrgawkowym, 

w połączeniu z co najmniej jednym nośnikiem lub rozcieńczalni-

kiem farmaceutycznym, do zastosowania w leczeniu napadów pa-

daczkowych toniczno-klonicznych lub częściowych z wtórnym lub 

bez wtórnego uogólnienia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399011 (22) 2012 04 27

(51) C07D 249/12 (2006.01)

 A61K 31/4196 (2006.01)

 A61P 25/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 

Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; 

WUJEC MONIKA

(54) Pochodna 1,2,4-triazolu - 5-(3-chlorofenylo)-
-4-heksylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, 
sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie 
medyczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest pochodna 1,2,4-triazolu o wzo-

rze 1, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie medyczne 

związane z aktywnością przeciwdrgawkową. Nowa pochodna 

1,2,4-triazolu o działaniu przeciwdrgawkowym, o wzorze 1 może 

mieć zastosowanie jako lek do leczenia napadów toniczno-klo-

nicznych oraz napadów częściowych z wtórnym lub bez wtórnego 

uogólnienia. Wynalazek obejmuje także kompozycję farmaceutycz-

ną zawierającą substancję o wzorze 1, w połączeniu z co najmniej 

jednym nośnikiem lub rozcieńczalnikiem farmaceutycznym, do za-

stosowania w leczeniu napadów padaczkowych toniczno-klonicz-

nych lub częściowych z wtórnym lub bez wtórnego uogólnienia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399012 (22) 2012 04 27

(51) C07D 249/12 (2006.01)

 A61K 31/4196 (2006.01)

 A61P 25/08 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 

Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; WUJEC 

MONIKA

(54) Pochodna 1,2,4-triazolu-5-(3-chlorofenylo)-
-4-heptylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, 
sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie 
medyczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest pochodna 1,2,4-triazolo-3-

-tionu o wzorze 1, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie 

medyczne związane z aktywnością przeciwdrgawkową. Pochodna 

1,2,4-triazolo-3-tionu może zostać zastosowana do leczenia napa-

dów toniczno-klonicznych oraz napadów częściowych z wtórnym 

lub bez wtórnego uogólnienia, Wynalazek obejmuje także kompo-

zycję farmaceutyczną zawierającą substancję o wzorze 1, o działa-

niu przeciwdrgawkowym, w połączeniu z co najmniej jednym no-

śnikiem lub rozcieńczalnikiem farmaceutycznym, do zastosowania 

w leczeniu napadów padaczkowych toniczno-klonicznych lub czę-

ściowych z wtórnym lub bez wtórnego uogólnienia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399013 (22) 2012 04 27

(51) C07D 249/12 (2006.01)

 A61K 31/4196 (2006.01)

 A61P 25/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 

Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; 

WUJEC MONIKA

(54) Pochodna 1,2,4-triazolu-5-(3-chlorofenylo)-
-4-nonylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, 
sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie 
medyczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna -5-(3-chloro-

fenylo)-4-nonylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion o wzorze 1, 

sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie medyczne związane 

z aktywnością przeciwdrgawkową. Nowa pochodna może zostać 

zastosowana do leczenia napadów toniczno-klonicznych oraz na-

padów częściowych z wtórnym lub bez wtórnego uogólnienia. 

Wynalazek obejmuje także kompozycję farmaceutyczną zawierają-

cą substancję o wzorze 1, o działaniu przeciwdrgawkowym, w po-

łączeniu z co najmniej jednym nośnikiem lub rozcieńczalnikiem 

farmaceutycznym, do zastosowania w leczeniu napadów padacz-

kowych toniczno-klonicznych lub częściowych z wtórnym lub bez 

wtórnego uogólnienia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398835 (22) 2012 04 16

(51) C07D 513/04 (2006.01)

 C07D 417/02 (2006.01)

 A61K 31/542 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, 

Katowice

(72) PLUTA KRYSTIAN; JELEŃ MAŁGORZATA; 

ZIMECKI MICHAŁ; MORAK-MŁODAWSKA BEATA; 

ARTYM JOLANTA; KOCIĘBA MAJA

(54) Nowe pochodne chino[3,2-B]benzo[1,4]-tiazyny, 
sposoby ich wytwarzania, zastosowanie 
do przygotowywania leków oraz zawierające 
jej kompozycje farmaceutyczne i sposobu 
ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne chino[3,2-]ben-

zo[1,4]-tiazyny o wzorze I, w którym Z oznacza H, Cl, 

SCH3, a R oznacza CH2CH2N(C2H5)2, CH2CH2CH2N(CH3)2, 

CH2CH(CH3)CH2N(CH3)2, grupę o wzorze (a), (b), (c), (CH2)nNH-

COCH3, (CH2)nNHCOOC2H5, (CH2)nNHCONHCH2CH2Cl, (CH2)nNH-

SO2CH3, (CH2)nNHSO2C6H4CH3, grupę o wzorze (d) lub (CH2)n-

-NH2, przy czym n oznacza 3 lub 4, oraz ich farmaceutycznie 

użyteczne solwaty, sole, tautomery i stereoizomery, włącza-

jąc w to ich mieszaniny, w dowolnych stosunkach. Wynalazek 

obejmuje również sposoby wytwarzania takich pochodnych, 

ich zastosowanie do przygotowywania leków oraz zawierające 

je kompozycje farmaceutyczne i sposoby ich otrzymywania.

(20 zastrzeżeń)
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A1 (21) 398908 (22) 2012 04 21

(51) C07K 14/50 (2006.01)

 A61K 47/48 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) SZLACHCIC ANNA; PALA KATARZYNA; JAKIMOWICZ 

PIOTR; ZAKRZEWSKA MAŁGORZATA; OTLEWSKI JACEK

(54) Zmodyfi kowany genetycznie, rekombinowany 
czynnik wzrostu fi broblastów (FGF1) skoniugowany 
z nanocząsteczkami metalu lub tlenku metalu, jego 
sekwencja DNA i aminokwasowa oraz zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku jest zmodyfi kowany genetycznie 

rekombinowany czynnik wzrostu fi broblastów 1 (FGF1) charakte-

ryzujący się tym, że zawiera mutację Cys do Ser w pozycji nr 117 

w sekwencji aminokwasowej, i który ma mniejsze właściwości 

agregujące w koniugacie z nanocząstką metalu lub tlenku meta-

lu, korzystnie z nanocząstką złota. Wynalazek obejmuje również 

koniugat nanocząstki metalu lub tlenku metalu (preferencyjnie na-

nocząstki złota) i wspomnianego polipeptydu, a także jego zasto-

sowanie w wywoływaniu hipertermii spowodowanej ekspozycją 

koniugatu na światło z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398920 (22) 2012 04 23

(51) C08F 8/06 (2006.01)

 C08J 11/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) ZAWADIAK JAN; MAREK ADAM ANDRZEJ; HEFCZYC 

BARBARA; ORLIŃSKA BEATA; PIOTROWSKI TOMASZ

(54) Sposób utleniania polipropylenu w dyspersji 
wodnej, zwłaszcza do wosków polarnych

(57) Sposób utleniania polipropylenu w dyspersji wodnej, zwłasz-

cza do wosków polarnych, polega na tym, że sproszkowany poli-

propylen miesza się z wodą w stosunku od 1:1 do 1:5. Następnie 

utlenia się tlenem lub powietrzem pod ciśnieniem 0,1÷1,0 MPa 

i w temperaturze poniżej temperatury mięknienia polipropy-

lenu, to jest 90÷130°C, do uzyskania produktu o liczbie kwaso-

wej 5÷35 mg KOH/g.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 398964 (22) 2012 04 24

(51) C08F 120/14 (2006.01)

 C08F 4/72 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) BUCHOWICZ WŁODZIMIERZ; CONDER JOANNA; 

HRYCIUK DYMITR

(54) Sposób otrzymywania poli(metakrylanu 
metylu) z zastosowaniem kompleksu niklowego 
oraz zastosowanie kompleksu niklowego 
do otrzymywania poli(metakrylanu metylu)

(57) Sposób otrzymywania poli(metakrylanu metylu) z metakryla-

nu metylu z zastosowaniem katalizatora niklowego, polega na tym, 

że metakrylan metylu poddaje się reakcji polimeryzacji do poli(me-

takrylanu metylu) w obecności handlowego alumoksanu metylo-

wego w środowisku toluenu i w obecności katalizatora niklowego 

o wzorze ogólnym 1, gdzie X oznacza Cl lub Br, R i R1 oznacza H 

lub nierozgałęzioną nasyconą lub nienasyconą grupę alkilową 

C1-C3 lub -C(CH3)2CH2CH=CH2, przy czym jeśli R1 oznacza H to R 

oznacza H lub nierozgałęzioną nasyconą lub nienasyconą grupę 

alkilową C1- C3 a jeśli R1 oznacza -C(CH3)2CH2CH=CH2 to R1 = R a Ar 

oznacza 2,4,6-trimetylofenyl lub 2,6-diizopropylofenyl. Wynalazek 

obejmuje również zastosowanie katalizatora niklowego o wzorze 

ogólnym 1, gdzie X oznacza Cl lub Br, R oznacza H lub nierozga-

łęzioną nasyconą lub nienasyconą grupę alkilową C1-C3, R1 ozna-

cza H a Ar oznacza 2,4,6-trimetylofenyl lub 2,6-diizopropylofenyl 

do otrzymywania poli(metakrylanu metylu) z metakrylanu metylu 

w obecności alumoksanu metylowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398868 (22) 2012 04 18

(51) C08G 77/08 (2006.01)

 C08J 11/16 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH 

I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 

Łódź

(72) STAŃCZYK WŁODZIMIERZ; GANICZ TOMASZ; 

KURJATA JAN

(54) Sposób katalitycznej depolimeryzacji silikonów
(57) Sposób depolimeryzacji odpadowych produktów silikono-

wych, metodą katalitycznego rozkładu, polega na tym, że reakcję 

depolimeryzacji prowadzi się w zawiesinie w układzie rozpuszczal-

ników woda -niskowrzący węglowodór, alkohol (ROH, R=Me,Et) - 

niskowrzący węglowodór, korzystnie wobec czynników nukleofi -

lowych, wybranych z grupy imidazol, N,N-dimetylopirydyna oraz 

ich pochodne. Zasadowymi katalizatorami są wodorotlenki -MOH, 

gdzie M = Na, K, Cs. Proces prowadzi się w autoklawie posiadają-

cym efektywny magnetyczny układ mieszania. Produktami depo-

limeryzacji, prowadzonej w temperaturze 100-200°C są cykliczne 

monomery siloksanowe o wzorze 3. Stosowane materiały silikono-

we korzystnie są wybrane z grupy obejmującej oleje, żywice oraz 

polimery napełniane (SiO2, Al2O3), a także usieciowane elastomery. 

Depolimeryzacja polisiloksanów napełnionych i usieciowanych 

umożliwia regenerację napełniaczy.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 399024 (22) 2012 04 27

(51) C08J 3/02 (2006.01)

 C08J 3/20 (2006.01)

 C08J 3/28 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

 C08L 27/06 (2006.01)

 C08L 27/08 (2006.01)

 C08K 3/20 (2006.01)

(71) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, 

Bielsko-Biała

(72) FRYCZKOWSKI RYSZARD; GORCZOWSKA MARTA; 

ŚLUSARCZYK CZESŁAW; FRYCZKOWSKA BEATA; 

JANICKI JAROSŁAW
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(54) Sposób wytwarzania kompozytów zawierających 
grafen poprzez bezpośrednie mieszanie 
polimerów termoplastycznych z tlenkiem grafenu 
w podwyższonej temperaturze

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompo-

zytów zawierających grafen poprzez bezpośrednie mieszanie po-

limerów termoplastycznych z tlenkiem grafenu w podwyższonej 

temperaturze. Sposób charakteryzuje się tym, że w rozpuszczalniku 

w postaci wody, ciekłych alkoholi, ciekłych ketonów, ciekłych estrów, 

ciekłych eterów i ciekłych pochodnych tych związków lub bezpo-

średnio z plastyfi katorem stosowanym do plastyfi kacji polimerów 

termoplastycznych otrzymuje się metodą ultrasonifi kacji dyspersję 

zawierającą do 50% tlenku grafenu, a następnie otrzymaną dyspersję 

w rozpuszczalniku miesza się z plastyfi katorem stosowanym do pla-

styfi kacji polimerów termoplastycznych takim jak pochodne glice-

ryny, pochodne kwasu ftalowego, pochodne kwasu fosforowego, 

pochodne kwasu adypinowego, azaleinowego i sebacynowego, po-

chodne kwasów tłuszczowych. Następnie odparowuje się rozpusz-

czalnik a otrzymaną dyspersję w plastyfi katorze wstępnie miesza się 

z polimerem termoplastycznym takim jak polietylen i jego pochod-

ne, polipropylen i jego pochodne, polichlorek winylu i jego pochod-

ne, polistyren i jego pochodne, poliamidy i ich pochodne, poliestry 

i ich pochodne, poliuretany i ich pochodne. Otrzymaną wstępnie 

mieszaninę poddaje się obróbce termicznej takiej jak wtryskiwanie 

z wszystkimi modyfi kacjami, wytłaczanie z wszystkimi modyfi ka-

cjami, prasowanie z wszystkimi modyfi kacjami oraz kalandrowanie 

w temperaturze wyższej niż 460 K w celu uzyskania wyrobu fi nalne-

go w postaci wyprasek, wytłoczek, i innych form przestrzennych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398898 (22) 2012 04 20

(51) C08J 5/00 (2006.01)

 C08L 77/00 (2006.01)

 C08K 13/02 (2006.01)

 B29C 45/00 (2006.01)

 C09K 21/14 (2006.01)

(71) SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlicze

(72) SANOCKI TADEUSZ; KOTOWICZ RYSZARD

(54) Sposób wykonania elementów konstrukcyjnych 
z nanokompozytu poliamidowego, a zwłaszcza 
grubościennych elementów wypróżnionych 
od środka, których  powierzchnia wykazuje 
aktywność fotokatalityczną

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania elementów 

konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego w technologii 

wtryskiwania, a zwłaszcza grubościennych elementów wypróżnio-

nych od środka, których powierzchnia wykazuje aktywność fotoka-

talityczną, przeznaczonych do produkcji wyrobów wysokiej jakości 

powierzchni, lekkich, dużej wytrzymałości mechanicznej i sztyw-

ności, odpornych na warunki atmosferyczne i promienie UV oraz 

niepalnych o powierzchni aseptycznej i samoczyszczącej. Elemen-

ty konstrukcyjne uzyskują w/w właściwości ze zdyspergowanych 

w bazie polimerowej cząstek Nano TiO2 w ilości od 1-5%, poliamidu 

6 o liczbie lepkościowej 150 cm3/g w ilości od 80-96%, oraz organo-

glinki w ilości od 3-7%.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398902 (22) 2012 04 20

(51) C08J 5/00 (2006.01)

 B29C 49/04 (2006.01)

(71) ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD 

PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała

(72) SALECKI MICHAŁ

(54) Sposób rozdmuchowego wytwarzania wyrobów 
z tworzyw sztucznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdmuchowego wy-

twarzania wyrobów z tworzyw sztucznych obejmujący zadanie 

czasu odcinania Tpo fragmentu ciągłego rękawa z uplastycznio-

nego tworzywa przeznaczonego do rozdmuchania, a następnie 

cyklicznie powtarzany ciąg etapów: a) wprowadzania fragmentu 

ciągłego rękawa z uplastycznionego tworzywa sztucznego do ob-

szaru wewnętrznego otwartej zamykanej formy; b) stopniowego 

zamykania formy od stanu otwarcia; c) całkowitego zamknięcia 

formy w chwili tz poprzez dociśnięcie do siebie jej elementów skła-

dowych z zadaną siłą oraz odcięcia fragmentu rękawa znajdujące-

go się w formie w chwili tc następującej przed, w albo po chwili tz 

całkowitego zamknięcia formy, przy czym odstęp czasowy między 

chwilą tc odcięcia rękawa a chwilą tz całkowitego zamknięcia for-

my jest uzależniony od zadanego czasu odcinania Tpo; d) rozdmu-

chania i zestalenia odciętego fragmentu rękawa wewnątrz formy; 

oraz e) otwierania formy i usuwania z niej wytworzonego wyrobu, 

który charakteryzuje się tym, że po całkowitym zamknięciu formy 

w etapie c), następuje pomiar czasu zamykania Tz formy liczonego 

od początku etapu b) do chwili tz całkowitego zamknięcia formy, 

a czas odcinania Tpo może być zadany jako wartość ujemna lub 

nieujemna, przy czym w przypadku zadania ujemnego czasu odci-

nania Tpo odcięcie fragmentu rękawa następuje po pierwszym cza-

sie odcinania To1 liczonym od początku etapu b), przy czym przed 

etapem c) realizowany jest etap c1) wyznaczenia pierwszego czasu 

odcinania To1, po którym licząc od początku etapu b) w chwili te 

przed chwilą tz następuje odcięcie rękawa, przy czym pierwszy 

czas odcinania To1 jest wyznaczony jako suma algebraiczna czasu 

zamykania Tz z poprzedniego cyklu etapów a)-e) i czasu odcinania 

Tpo: To1(n) = Tz(n-1) + Tpo.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398877 (22) 2012 04 19

(51) C08J 11/24 (2006.01)

 C08J 11/26 (2006.01)

 C08K 5/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

I BARWNIKÓW, Toruń

(72) LANGER EWA; LENARTOWICZ MARTA; 

KOWALSKA BOŻENA; DROBIONKA JOANNA; 

RYMARZ GRAŻYNA; KUCZYŃSKA HELENA

(54) Plastyfi katory polimeryczne otrzymywane 
w procesie chemicznego recyklingu 
poli(tereftalanu etylenu)

(57) Przedmiotem wynalazku jest grupa nowych plastyfi katorów 

polimerycznych, otrzymywanych w procesie chemicznego recy-

klingu poli(tereftalanu etylenu) (PET), które mogą być stosowane 

jako zmiękczacze poli(chlorku winylu). Plastyfi katory mają budowę 

blokową i zawierają co najmniej 3 powtarzające się jednostki złożo-

ne, z których każda składa się z kwasu dikarboksylowego, glikolu, 

kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, zaś cała cząsteczka 

zakończona jest z jednej strony dodatkową cząsteczką kwasu di-

karboksylowego i alkoholem monohydroksylowym, z drugiej nato-

miast alkoholem monohydroksylowym, przy czym zawartość kwa-

su tereftalowego i glikolu etylenowego pochodzącego z surowca 

z recyklingu w cząsteczce plastyfi katora polimerycznego zawiera 

się w przedziale 20-40%, do momentu osiągnięcia liczby kwasowej 

otrzymanego produktu na poziomie wartości < 10 mgKOH/g o lep-

kości w zakresie od 8000 do 24000 mPas.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398899 (22) 2012 04 20

(51) C08K 5/5435 (2006.01)

 C08K 5/549 (2006.01)

 C08L 63/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) CHMIELEWSKA DANUTA; STERZYŃSKI TOMASZ; 

MARCINIEC BOGDAN; FRANCZYK ADRIAN
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(54) Sposób utwardzania żywicy 
epoksydowej z wykorzystaniem 
bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu) jako środka 
utwardzającego

(57) Sposób utwardzania żywicy epoksydowej z wykorzystaniem 

bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu), jako środka utwardzającego 

polega na tym, że do żywicy epoksydowej dodaje się bis(hepta-

fenyloglinosilseskwioksanu), w ilości co najmniej 5% wagowych 

i miesza w temperaturze pokojowej do uzyskania homogeniczne-

go kompozytu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398997 (22) 2012 04 26

(51) C08L 7/00 (2006.01)

 C08L 9/00 (2006.01)

 C08L 13/00 (2006.01)

 C08K 3/04 (2006.01)

 C08J 3/09 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) JAGIELSKI JACEK; BIELIŃSKI DARIUSZ; 

OSTASZEWSKA URSZULA; LIPIŃSKA LUDWIKA

(54) Sposób wytwarzania kompozytu 
elastomerowo-grafi towego lub 
elastomerowo-grafenowego 
oraz kompozyt elastomerowo-grafi towy 
lub elastomerowo-grafenowy wytworzony 
tym sposobem

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompo-

zytu elastomerowo-grafi towego lub elastomerowo-grafenowego 

obejmujący następujące etapy: a) przygotowanie ciekłej matrycy 

elastomeru lub kauczuku, b) przygotowanie zawiesiny środka za-

wierającego grafi t lub grafen we wspomnianej ciekłej matrycy 

elastomeru lub kauczuku c) mieszanie wspomnianej zawiesiny 

środka zawierającego grafi t lub grafen z kauczukiem bazowym, 

charakteryzujący się tym, że ciekła matryca elastomeru lub kauczu-

ku, o której mowa w etapie a) obejmuje rozpuszczalnik podobny 

termodynamicznie do wspomnianego elastomeru lub ciekły kau-

czuk ewentualnie rozcieńczony tym rozpuszczalnikiem, przy czym 

wspomniany rozpuszczalnik lub ciekły kauczuk są kompatybilne 

z matrycą kauczuku bazowego. Wynalazek obejmuje także kompo-

zyt elastomerowo-grafenowy lub elastomerowo-grafi towy, otrzy-

many tym sposobem.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 399022 (22) 2012 04 27

(51) C08L 27/06 (2006.01)

 C08K 3/08 (2006.01)

 C08K 3/36 (2006.01)

 C08K 9/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa; 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) TOMASZEWSKA JOLANTA; ZAJCHOWSKI STANISŁAW; 

JEZIÓRSKA REGINA; ZIELECKA MARIA; 

ŻAKOWSKA ZOFIA; PIOTROWSKA MAŁGORZATA; 

GUTAROWSKA BEATA

(54) Kompozyty poli(chlorku winylu) odporne 
na działanie mikroorganizmów i sposób 
ich wytwarzania

(57) Kompozyty poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikro-

organizmów zawierają PVC i środki pomocnicze a także 0,5–10% 

wagowych w stosunku do PVC, nanokrzemionki sferycznej o wiel-

kości cząstek 30–140 nm z immobilizowanymi nanocząstkami sre-

bra w ilości 17000–75000 ppm. Przedmiotem wynalazku jest rów-

nież sposób postępowania prowadzący do uzyskania kompozytu, 

o powyższym składzie, odpornego na działanie mikroorganizmów.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398869 (22) 2012 04 18

(51) C08L 67/04 (2006.01)

 C08G 63/06 (2006.01)

 C08G 63/664 (2006.01)

 C08G 63/91 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH 

I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 

Łódź

(72) PLUTA MIROSŁAW; PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA EWA; 

MORAWIEC JERZY

(54) Modyfi kowana kompozycja polimeru laktydu 
zawierająca biodegradowalne kopolimery blokowe 
oraz sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest modyfi kowana kompozycja 

polimeru laktydu zawierająca biodegradowalny kopolimer blo-

kowy oraz sposób modyfi kacji właściwości polimeru laktytdu lub 

kompozycji zawierającej polimer laktydu, który polega na tym, 

że polimer laktydu lub kompozycję polimeru laktydu ze znanymi 

dodatkami miesza się w stanie stopionym z diblokowym lub triblo-

kowym kopolimerem glikolu propylenowego i glikolu etylenowe-

go w ilości od 5 do 20 części wagowych na 100 części wagowych 

kompozycji.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 399000 (22) 2012 04 27

(51) C08L 75/04 (2006.01)

 C08G 18/42 (2006.01)

 C08G 18/48 (2006.01)

 C08K 3/08 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) MICHALSKI PAWEŁ; NACHMAN MAŁGORZATA; 

HEŁMINIAK AGNIESZKA; ARABCZYK WALERIAN; 

KWIATKOWSKI KONRAD; ROSŁANIEC ZBIGNIEW

(54) Sposób wytwarzania wyrobów z napełnianych 
elastomerów uretanowych w trakcie ich syntezy

(57) Sposób wytwarzania wyrobów z napełnianych elastome-

rów uretanowych w trakcie ich syntezy, charakteryzuje się tym, 

że 0,5-2% wagowych napełniacza magnetycznego w otoczce 

węglowej o wymiarach nanometrycznych i mikrometrycznych 

dysperguje się w 50-70% wagowych ciekłym oligomerze poliestro-

wym lub polieterowym, dodaje 20-40% wagowych diizocyjanianu 

i/lub poliizocyjanianu oraz 4-9,5% wagowych butanodiolu, miesza 

a następnie wylewa mieszaninę reaktywną do formy o temperatu-

rze nieprzekraczającej 70°C i otrzymuje się gotowy wyrób.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398954 (22) 2012 04 24

(51) C08L 95/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PAWŁOWSKI LUCJAN; MATYNIA TADEUSZ; 

PAWŁOWSKA MAŁGORZATA

(54) Sposób wytwarzania asfaltu modyfi kowanego 
o wysokim nawrocie sprężystym

(57) Sposób wytwarzania asfaltu modyfi kowanego o wysokim 

nawrocie sprężystym polega na tym, że sporządza się mieszaninę 

modyfi kującą styrenu, kauczuku, siarki i inicjatora polimeryzacji 

nadbenzoesanu t-butylu w stosunku 40:10:1:05, wygrzewa przez 

okres 6 godzin w temperaturze 60°C i miesza intensywnie, po czym 

mieszaninę dozuje się w temperaturze z zakresu 120°C-150°C, ko-
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rzystnie 140°C do asfaltu 35/50 i w stosunku do mieszaniny modyfi -

kującej jak 1:25 i wygrzewa przez okres 20 godzin.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398955 (22) 2012 04 24

(51) C08L 95/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PAWŁOWSKI LUCJAN; MATYNIA TADEUSZ

(54) Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną 
dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku 
polibutadienowego i siarki

(57) Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, 

styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki charakteryzuje się 

tym, że mieszaninę zawierającą 1.37% dicyklopentadienu, 75,74% 

styrenu, 18,43% kauczuku polibutadienowego i 2,57% siarki wygrze-

wa się przez okres 5 godzin w temperaturze 40°C, po czym dozuje 

się porcjami intensywnie mieszając do asfaltu 50/70 rozgrzanego 

do temperatury 140°C w ilości 3% mieszaniny w stosunku do as-

faltu 50/70. Następnie mieszaninę wygrzewa się przez 20 godzin 

w temperaturze 140°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399021 (22) 2012 04 27

(51) C08L 97/02 (2006.01)

 C08L 23/06 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

 C08L 27/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) SPASÓWKA EWA; DZIERŻAWSKI JACEK; 

STUDZIŃSKI MACIEJ

(54) Kompozycja termoplastyczna zawierająca 
napełniacz naturalny

(57) Kompozycja termoplastyczna zawierająca pierwotne lub 

wtórne poliolefi ny, napełniacz naturalny oraz ewentualnie środki 

pomocnicze, jako napełniacz naturalny zawiera rozdrobnioną sło-

mę pszenżytnią, żytnią, jęczmienną lub owsianą w ilości 5-40% wa-

gowych w stosunku do polimeru.

(5 zastrzeżeń)

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2012 08 23

 2012 09 28

A1 (21) 398823 (22) 2012 04 16

(51) C08L 101/16 (2006.01)

 C08L 67/04 (2006.01)

 C08K 5/31 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

I BARWNIKÓW, Toruń

(72) RICHERT AGNIESZKA; RICHERT JÓZEF; 

WALCZAK MACIEJ; KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW; 

KOPACZEWSKI EDMUND

(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnych 
kompozytów polimerowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania biode-

gradowalnego kompozytu polimerowego zawierającego pre-

parat bioaktywny mającego zastosowanie jako materiał wyjścio-

wy, zwłaszcza do wytwarzania sztywnych folii, przeznaczonych 

do otrzymywania w procesie termoformowania opakowań pro-

duktów spożywczych, które składowane po okresie użytkowym 

ulegają procesowi biodegradacji w warunkach kompostowania 

przemysłowego. Jako preparat bioaktywny stosuje się stearynian 

guanidyny o temperaturze topnienia TT w zakresie 120-150°C lub 

sól kwasu sulfanilowego guanidyny o TT w zakresie 150-175°C albo 

granulat wosku PE zawierający 20% masowych guanidyny o TT 

w zakresie 102-113°C, który miesza się i wytłacza się z uplastycz-

nionym polimerem pierwotnym, przez co otrzymuje się kompo-

zyt o stężeniu w zakresie 0,2–1,0% masowych, korzystnie 0,6–1,0% 

masowych w wytłaczarce dwuślimakowej, korzystnie współbieżnej 

w temperaturze 150°-260°C, najkorzystniej 180°-185°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398841 (22) 2012 04 16

(51) C10M 125/04 (2006.01)

(71) POLWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(72) NABIAŁEK MARCIN; SZOTA MICHAŁ; DOŚPIAŁ MARCIN; 

BAWOR MAREK

(54) Biodegradowalny nanośrodek 
smarno-technologiczny dla par kinematycznych 
oparty na bazie cząstek amorfi cznych 
stop FeCoMoZrB

(57) Biodegradowalny nanośrodek smarno - technologiczny dla 

par kinematycznych charakteryzuje się tym, że zawiera w swoim 

składzie od 0,05 do 5 części wagowych nanocząstek stopu amor-

fi cznego o składzie FeCoMoZrB (Fe60-xCo5Mo10+x/2Zr10+x/2B15 gdzie 

x jest z zakresu od 0,5 do 10) oraz od 5 do 100 części wagowych 

polioli, korzystnie triolu polioksyakilenowego 5 do 40 części wa-

gowych kopolimeru styren – akrylonitryl oraz od 5 do 75 części 

wagowych stearynianu cynku. Opracowany środek jest ekologicz-

ny ze względu na swoją biodegradowalność, ponadto posiada 

właściwości hydrofobowe, może być stosowany w szerokim za-

kresie temperatury. Stosowany głównie w przemyśle kolejowym 

w pojazdach szynowych w normalnych i trudnych warunkach 

atmosferycznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398952 (22) 2012 04 24

(51) C11B 1/10 (2006.01)

 B01D 11/02 (2006.01)

(71) STW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski

(72) LESZCZYŃSKI LESZEK; WRZODAK JERZY

(54) Sposób ekstrakcji oleju z nasion roślin oleistych 
oraz urządzenie do ekstrakcji oleju z nasion roślin 
oleistych

(57) Sposób ekstrakcji oleju polega na tym, że świeże wytłoki 

z nasion roślin oleistych podaje się do ekstraktora wstępnego (3), 

po czym natryskuje się całą ich górną powierzchnię (4) najbardziej 

zagęszczoną miscellą z procesu ekstrakcji w ekstraktorze (1) świe-

żych wytłoków (5) nasion roślin oleistych, dalej podaje się je do 
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ekstraktora (1), przy czym na drodze ulatniania się rozpuszczalnika, 

konkretnie heksanu, z ekstraktora (1) do systemu transportu wytło-

ków z tłoczni umieszcza się ekstraktor wstępny z wlotową śluzą ob-

rotową. Urządzenie do realizacji sposobu ma nad częścią wejściową 

obudowy (2) ekstraktora (1) zamontowany, połączony z nim prze-

lotowe, ekstraktor wstępny (3), wewnątrz którego, w górnej jego 

części, ponad górną powierzchnią (4) wytłoków (5) z nasion roślin 

oleistych jest umieszczona co najmniej jedna dysza natryskowa (6) 

miscelli, połączona poprzez zawór regulacyjny (7) z ostatnim zbior-

nikiem (9) miscelli ekstraktora (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398815 (22) 2012 04 16

(51) C12Q 1/68 (2006.01)

 C12N 15/11 (2006.01)

 A23K 1/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków

(72) NATONEK-WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA; 

REJDUCH BARBARA

(54) Sposób identyfi kacji gatunkowości komponentów 
drobiowych zawartych w mączkach zwierzęcych

(57) Sposób identyfi kacji gatunkowości komponentów drobio-

wych zawartych w mączkach zwierzęcych, polega na wprowa-

dzeniu izolatu DNA w skład mieszaniny reakcyjnej zawierającej 

startery o sekwencji: 5’-CTGGGATTAGATACCCCACTATGC-3’ 5’-TCAT-

TAGAGGTGGGCTGGCGAC-3’ i poddaniu reakcji PCR w programie 

termicznym.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 12 31

A1 (21) 399830 (22) 2012 07 05

(51) C12R 1/25 (2006.01)

 C12N 1/20 (2006.01)

 A23L 1/105 (2006.01)

 A23L 1/29 (2006.01)

 A21D 2/00 (2006.01)

 A21D 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU 

ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa

(72) PIASECKA-JÓŹWIAK KATARZYNA; 

ROZMIERSKA JOANNA; CHABŁOWSKA BEATA; 

SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK EMILIA; 

LEHRER-RYCHEL LILIANA

(54) Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną
(57) Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną charakte-

ryzuje się tym, że w jej skład wchodzą szczepy: Lactobacillus plan-

tarum KKP 2044p, Weisella cibaria KKP 2042p oraz Weisella cibaria 

KKP 2043p, przy czym stosunek poszczególnych szczepów w mie-

szaninie wynosi jak od 1 do 2 : jak od 0,5 do 1,5 : jak od 1 do 1,5, 

najkorzystniej jak 1:1:1. Szczepy te zostały zdeponowane w Kolekcji 

Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Przemysłu Rolno-

Spożywczego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398939 (22) 2012 04 23

(51) C21B 3/08 (2006.01)

 F22B 37/00 (2006.01)

(71) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz

(72) BARDZIŃSKI GRZEGORZ; WAŁACH ROMAN

(54) Układ chłodzenia wody odżużlacza
(57) Układ chłodzenia wody odżużlacza charakteryzuje się tym, 

że chłodnice (1) są zamontowane bezpośrednio na wannie od-

żużlacza (2), w której znajduje się czynnik (3), a do chłodnic (1) jest 

doprowadzony czynnik chłodzący (4). W korzystnym wariancie 

zamontowane są dwie chłodnice (1). Również w korzystnym wa-

riancie chłodnice (1) są umieszczone na przeciwległych stronach 

wanny odżużlacza (2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398663 (22) 2012 04 26

(51) C21D 9/00 (2006.01)

 F27B 5/00 (2006.01)

(71) PACOCHA WŁADYSŁAW, Garbatka Letnisko

(72) PACOCHA WŁADYSŁAW

(54) Piec do obróbki cieplnej
(57) Piec mający segmenty rurowe (2) przeznaczony jest do ob-

róbki cieplnej przedmiotów długich, prętów na wały pomp, prze-

nośników, długich śrub, elementów rurowych spawanych, grzy-

bowrzecion, podgrzewania części do spawania i napawania oraz 

natychmiastowego odprężania po przeprowadzonych zabiegach. 

W piecu można przeprowadzać wyżarzanie odprężające, nor-

malizowanie, hartowanie, odpuszczanie elementów, jak również 

po adaptacji obróbkę cieplną chemiczną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398882 (22) 2012 04 19

(51) C22C 1/04 (2006.01)

 C22C 23/00 (2006.01)

 C01B 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) JURCZYK MIECZYSŁAW; NOWAK MAREK

(54) Sposób wytwarzania dwufazowego 
nanokompozytu odwracalnie absorbującego wodór 
na bazie stopu magnezu modyfi kowanego stopem 
typu TiNi

(57) Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu odwra-

calnie absorbującego wodór na bazie stopu magnezu modyfi ko-
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wanego stopem typu TiNi, polega na tym, że po przeprowadzeniu 

procesu mechanicznej syntezy, w atmosferze argonu, z pierwiast-

ków, w postaci proszku magnezu o średnicy ziarna 44 μm, niklu 

o średnicy ziarna 3-7 μm, tytanu o średnicy ziarna 3-7 μm, manganu 

o średnicy ziarna ≤ 45 μm, żelaza o średnicy ziarna ≤ 10 μm, w czasie 

72 godzin dla stopu Mg1,5Mn0,5Ni i 4 godzin dla stopu TiFe0,25Ni0,75 

z następującą po tym procesie obróbką cieplną, polegającą na wy-

żarzaniu proszków otrzymanych w procesie mechanicznej syntezy 

w następujących warunkach i tak stop Mg1,5Mn0,5Ni w temperaturze 

450°C/1h, a stop TiFe0,25Ni0,75 w temperaturze 750°C/0,5h, wytwa-

rza się kompozyt z nanokrystalicznych proszków faz międzymeta-

licznych w procesie 1 godzinnego mielenia przy udziale ilościo-

wym faz TiFe0,25Ni0,75 w kompozycie Mg1,5Mn0,5Ni/TiFe0,25Ni0,75 

wynoszącym odpowiednio 25%, 50% i 75% wagowych i stosunku 

masy mielników do masy proszku w procesie mechanicznej synte-

zy 12:1, natomiast w procesie otrzymywania kompozytu 13:1.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 398866 (22) 2012 04 18

(51) E02B 3/12 (2006.01)

(71) GRILTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotkowo

(72) PUCHYŁA ROMAN

(54) Wielkopowierzchniowa wytłaczana powłoka 
hydroizolacyjna

(57) Wielkopowierzchniowa wytłaczana powłoka hydroizolacyj-

na o specjalnej konstrukcji wykonana jest z pasów (1) folii kubełko-

wej (2), ułożonych na zakład. Obszar zakładu (3) jest częścią wspólną 

dwóch sąsiadujących ze sobą pasów (1), przy czym w obszarze za-

kładu (3) znajduje się obszar sfałdowany (4), taśma klejąca (5) i wy-

tłoczenia (6), stanowiące zamki mechaniczne (7) w postaci zatrza-

sku. W obszarze zakładu 3 znajdują się co najmniej dwie równoległe 

względem siebie linie zgrzewów sieciujących (8), przy czym pomię-

dzy sąsiednimi zgrzewami sieciującymi (8) każdorazowo znajduje 

się obszar sfałdowany (4), utworzony z dwóch otwartych fałd (12, 

14), ułożonych jedna nad drugą, gdzie każda z fałd (12, 14) jest fa-

brycznie wyprofi lowana oraz jest elementem innego pasa (1) folii 

kubełkowej (2), a ich wyprofi lowanie wzajemnie sobie odpowiada, 

tworząc wzdłużny liniowy zatrzask (10), wewnątrz którego na ca-

łej jego długości znajduje się klejąca dwustronnie taśma (5). Taśma 

klejąca (5) ma jedną stronę korzystnie fabrycznie przytwierdzoną 

do zewnętrznej strony fałdy dolnej (14) lub wewnętrznej strony fał-

dy górnej (12), a jej druga strona i korzystnie boki tworzą łącze zwul-

kanizowane (9) z odpowiednio wewnętrzną stroną fałdy górnej (12) 

lub z zewnętrzną stroną fałdy dolnej (14). Zgrzewy sieciujące (8) 

wraz z odpowiadającymi im obszarami sfałdowanymi (4) znajdują 

się w centrum (15) obszaru zakładu (3), a pozostałe wytłoczenia (6), 

stanowiące zamki mechaniczne (7), znajdują się po zewnętrznych 

stronach (16) obszaru zakładu (3). Zamki mechaniczne (7) wykona-

ne są korzystnie w postaci zamków mechanicznych punktowych, 

natomiast brzegi linii zgrzewów sieciujących 8 znajdują się w bez-

pośrednim sąsiedztwie obszaru sfałdowanego (4) i zamków me-

chanicznych (7).

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 398990 (22) 2012 04 26

(51) E02B 3/12 (2006.01)

(71) PROTAN ELMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębienko

(72) BĄKOWSKI PIOTR

(54) Zapora przeciwpowodziowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest zapora przeciwpowodziowa, 

mająca zastosowanie do ustawiania na terenach zagrożonych zala-

niem przez falę powodziową. Zapora charakteryzuje się tym, że ela-

stycznym elementem jest wzdłużny rękaw (1), tworzący szczelny 

pojemnik z zamocowanym na nim co najmniej jednym elementem 

wlotowym (2) oraz z co najmniej jednym zaworem odpowietrza-

jącym (8) i co najmniej jednym zaworem spustowym (9), mający 

wewnątrz co najmniej jedną grodź (3), usytuowaną w przybliżeniu 

pionowo, równolegle względem osi wzdłużnej rękawa (1), mają-

cą w swej powierzchni otwory przelewowe (4), ponadto w jednej 

ze skrajnych stref ma obwiedniowy kołnierz (5) z elastycznego, 

nie przepuszczającego materiału, o długości co najmniej równej 

średnicy rękawa (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398972 (22) 2012 04 25

(51) E04B 1/61 (2006.01)

(71) MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo

(72) MAŁECKI BOGDAN
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(54) Sposób łączenia, zwłaszcza elementu płytowego, 
zespół połączeniowy, zwłaszcza elementu 
płytowego i profi l połączeniowy

(57) Sposób łączenia, zwłaszcza elementu płytowego, polegają-

cy na połączeniu klejowym co najmniej jednego elementu, który 

stanowi laminat poliestrowy lub materiał podobnego rodzaju, cha-

rakteryzuje się tym, że co najmniej jeden element (1), przeznaczony 

do połączenia, łączy się w profi lu połączeniowym (3) tak, że ele-

ment (1) z laminatu poliestrowego lub materiału podobnego rodza-

ju, przeznaczony do połączenia umieszcza się w wybraniu (4) profi lu 

połączeniowego (3), przy czym przed umieszczeniem elementu (1), 

w rowki (6), znajdujące się na wewnętrznej powierzchni półki (7) 

wybrania (4), nakłada się warstwę kleju, następnie w wybraniu (4) 

umieszcza się element (1), układając go obok kleju i element (1) do-

ciska się, korzystnie punktowo do powierzchni posmarowanej kle-

jem. Przedmiotem wynalazku jest też zespół połączeniowy, zwłasz-

cza elementu płytowego, przeznaczony do połączenia co najmniej 

jednego elementu, który stanowi laminat poliestrowy lub materiał 

podobnego rodzaju, przy czyni w zespole połączeniowym znajdu-

je się element pośredni, umożliwiający realizację połączenia, ma-

jący postać profi lu połączeniowego, gdzie profi l połączeniowy (3) 

zawiera otwarte od strony zewnętrznej wybranie (4), w którym 

umieszczony jest element (1), przeznaczony do połączenia, przy 

czym jedna z półek (7) wybrania (4) profi lu połączeniowego (3) jest 

dłuższa od drugiej półki (9) wybrania (4) i zawiera rowki (6), usytu-

owane na wewnętrznej powierzchni półki (7). Ponadto przedmio-

tem wynalazku jest profi l połączeniowy, przeznaczony do połącze-

nia co najmniej jednego elementu, zwłaszcza elementu płytowego, 

który stanowi laminat poliestrowy lub materiał podobnego rodza-

ju, przy czym długość profi lu jest zależna od długości elementu lub 

elementów, które mają być w nim umieszczone i połączone, posia-

dający listwę (11), z której wyprowadzone są półki (7, 9) tworzące 

wybranie (4), otwarte od strony zewnętrznej, przy czym półka (7) 

wybrania (4) profi lu połączeniowego (3) jest dłuższa od drugiej pół-

ki (9) wybrania (4) i zawiera rowki (6), usytuowane na wewnętrznej 

powierzchni półki (7).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 398909 (22) 2012 04 20

(51) E04B 1/98 (2006.01)

 E02D 31/08 (2006.01)

 E04H 9/00 (2006.01)

 F16F 9/00 (2006.01)

(71) PODSTOLAK PAWEŁ, Wieliczka; KĘDZIERSKI MARIUSZ, 

Łuczyce

(72) PODSTOLAK PAWEŁ; KĘDZIERSKI MARIUSZ

(54) Mechaniczny tłumik poziomych drgań budowli 
wysokich

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechaniczny tłumik pozio-

mych drgań budowli wysokich, takich jak kominy, wieże, maszty itp. 

wywołanych m. in. zjawiskiem odrywania się wirów von Karmana. 

Inną przyczyną powstawania drgań budowli mogą być również: 

drgania podłoża gruntowego, urządzenia mechaniczne zabudo-

wane na budowli lub w jej sąsiedztwie jak również bezpośrednie 

oddziaływanie wiatru na budowlę. Mechaniczny tłumik poziomych 

drgań budowli wysokich posiada obudowę (4) ze zbiornikiem (5) 

cieczy (10) i wahadło fi zyczne połączone przegubowo poprzez ze-

spół przegubowy (2) o dwóch stopniach swobody z obudową (4). 

Obciążnik (1) zanurzony jest w zbiorniku (5) z cieczą (10) i połączony 

z obudową (4) poprzez zespół przegubowy (2) za pomocą ramie-

nia (3), korzystnie o regulowanej długości. Zespołem przegubo-

wym (2) jest przegub Cardana, korzystnie zamocowany do obu-

dowy (4) tłumika. Na ramieniu (3) wahadła lub na obciążniku (1) 

zamocowana jest ruchomo co najmniej jedna tuleja (8) połączona 

poprzez znane sprężyny śrubowe (S1, S2) z obudową (4). Miejsca za-

czepień (A1, A2) sprężyn (S1, S2) do ramienia (3) wahadła, do części 

przeciwległej (6) ramienia (3) lub do obciążnika (1), są powyżej lub 

poniżej środka przegubu zespołu przegubowego (2). Korzystnie 

miejsca zaczepienia (A1, A2) sprężyn (S1, S2) do ramienia (3) wahadła 

i/lub miejsca zaczepienia (B1, B2) sprężyn (S1, S2) do obudowy (4) 

są regulowane w zakresach (LA, LB1, LB2) regulacji. Obciążnik (1) wa-

hadła posiada znacząco różne masowe momenty bezwładności 

względem osi głównych bezwładności przecinających się w środ-

ku zespołu przegubowego (2), odpowiadających dwóm prosto-

padłym kierunkom ruchu wahadła. Sprężyny posiadają różne cha-

rakterystyki i/lub różne długości swobodne i/lub różne długości 

w stanie równowagi wahadła. Osie sprężyn nachylone są pod róż-

nymi kątami do płaszczyzny poziomej. Pomiędzy rzutami osi kolej-

nych sprężyn na płaszczyznę poziomą są różne kąty. Korzystnie po-

wierzchnia obciążnika (1) posiada żeberka (11) i/lub w obciążniku (1) 

są przelotowe kanały (12). Opcjonalnie obciążnik (1) wahadła oto-

czony jest dodatkowo zewnętrzną powłoką, która jest w kontakcie 

z przyległą warstwą cieczy (10) przy parametrach opływu różnych 

od parametrów opływu powierzchni obciążnika (1) bez powłoki, 

przy czym zasadniczo jest ona bez wpływu na charakterystykę bez-

władności wahadła. Opcjonalnie część przeciwległa (6) ramienia (3) 

połączona jest sztywno z ramieniem (3) wahadła przy pomocy ka-

błąka (7). Opcjonalnie zbiornik cieczy (5) ma żebra na powierzchni 

bocznej. Opcjonalnie obciążnik (1) składa się z co najmniej dwóch 

oddzielnych, połączonych ze sobą, brył o regulowanej odległości 

od osi ramienia (3) wahadła. Zakresy (LA, LB1, LB2) regulacji miejsc 

zaczepienia (A1, A2, B1, B2) sprężyn (S1, S2) korzystnie mają 0,1-1,0 wy-

miaru promienia obudowy (4) w płaszczyźnie poziomej zbliżonej 

do miejsc zaczepienia (B1, B2). Opcjonalnie regulacja długości ra-

mienia (3) wahadła odbywa się ponad środkiem zespołu przegu-

bowego (2).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 399019 (22) 2012 04 27

(51) E04B 1/343 (2006.01)

 E04B 1/344 (2006.01)

 E04B 1/348 (2006.01)

 E04H 1/12 (2006.01)

(71) SZYLBERG EWA, Warszawa; KWIECIŃSKI KRYSTIAN, 

Warszawa

(72) SZYLBERG EWA; KWIECIŃSKI KRYSTIAN

(54) Pawilon
(57) Pawilon zawierający prętową konstrukcję szkieletową, na któ-

rej zamocowane są przegrody, który w konfi guracji zamkniętej ma 
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kształt wielościennej bryły złożonej z płaskich wielokątów (W1, W2, 

W3, W4), przy czym dwa wielokąty są równoległobokami, z których 

jeden tworzy podłogę (W1), a drugi tworzy sufi t (W2) pawilonu, dwa 

inne wielokąty są równoległobokami (W4) tworzącymi dwie wza-

jemnie naprzeciwległe ściany boczne, a pozostałe wielokąty (W3) 

są trójkątami i tworzą pozostałe ściany boczne, przy czym każda 

przegroda (P1, P2, P3, P4) ma kształt odpowiadający jednemu z pła-

skich wielokątów (W1, W2, W3, W4), a przynajmniej część co najmniej 

jednej przegrody (P1, P2, P3, P4) jest zamocowana obrotowo wokół 

krawędzi poziomej tej przegrody i jest otwieralna tak, że umożliwia 

dostęp do wnętrza pawilonu.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 398857 (22) 2012 04 17

(51) E04D 3/30 (2006.01)

(71) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock

(72) CHABOWSKI ANDRZEJ

(54) Element pokrycia dachowego (blachodachówka) 
wyposażony w wytłoczenia

(57) Element pokrycia dachowego (blachodachówka), wyposażo-

ny w wytłoczenia, charakteryzuje się tym, że powierzchnia dolnej 

krawędzi (2) elementu pokrycia dachowego (1) posiada co najmniej 

jedno wytłoczenie (3), wykonane w kierunku pod spód elementu 

pokrycia dachowego (1) z centralnie wykonanym otworem monta-

żowym (4). Dno wytłoczenia (3) z powierzchnią dolnej krawędzi (2) 

tworzy kąt ostry lub zerowy. Powierzchnia górnej krawędzi (5) ele-

mentu pokrycia dachowego (1) posiada co najmniej jedno wytło-

czenie (6), wykonane w kierunku na zewnątrz elementu pokrycia 

dachowego (1) z centralnie wykonanym otworem montażowym (7). 

Dno tego wytłoczenia (6) z powierzchnią górnej krawędzi (5) two-

rzy kąt ostry lub zerowy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398999 (22) 2012 04 27

(51) E04D 13/072 (2006.01)

(71) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków

(72) BURYŁO SZCZEPAN

(54) Zespół mocowania rynny, zwłaszcza dla budynku 
z dachem bezokapowym

(57) Zespół zawiera hakowy uchwyt (U) rynny (R) i maskowni-

cę (M). Uchwyt (U) ma ceowy, skierowanym ramionami na zewnątrz 

przekrój poprzeczny, obejmujący rynnę (R) środnikiem. Na dol-

nych krawędziach ramion średnika, w strefi e za dolnym zagięciem 

przednim wykonane są rowki zaczepowe (3), skierowane osią pod 

kątem ostrym (α) do tyłu w dół. Maskownica (M) zawieszona jest 

na łukowej krawędzi przedniej rynny (R) i ma ściankę przednią (4) 

o wysokości (H) większej od wysokości (h) uchwytu (U) oraz ściankę 

skośną (5), odgiętą od dolnej krawędzi w kierunku pod uchwyt (H) 

do góry i zakończoną zaczepem (6). Zaczep (6), przy sprężystym 

odkształceniu maskownicy (M), wprowadzony jest w rowki zacze-

powe (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398888 (22) 2012 04 19

(51) E04F 17/02 (2006.01)

 F23L 17/00 (2006.01)

 F23J 13/06 (2006.01)

(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków Osiedle

(72) DARŁAK JÓZEF

(54) Daszek kominowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest daszek kominowy, który ma 

pod zadaszeniem (4), przymocowanym do króćca (1) za pomocą 

wsporników (3), zamocowaną obrotowo osłonę (6), kształtem zbli-

żoną, do wycinka blaszanego cylindra, przysłaniającą od strony na-

wietrznej przestrzeń pomiędzy zadaszeniem (4) i wylotem z króć-

ca (1). Ustawienie osłony (6) od strony nawietrznej jest realizowane 

przez przekazanie napędu ze statecznika (7) na osłonę (6) za po-

średnictwem przymocowanego obrotowo do króćca (1) uchwytu 

obrotowego (5). Podczas wiatru, po stronie zawietrznej osłony (6), 

w przestrzeni nad wylotem z króćca (1), powstaje podciśnienie, wy-

sysające powietrze, dym lub spaliny z króćca (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398431 (22) 2012 04 16

(51) E06B 1/16 (2006.01)

 E06B 1/12 (2006.01)

(71) JASIŃSKI PIOTR JAPI, Szczecin

(72) JASIŃSKI PIOTR
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(54) Ościeżnica drzwiowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest ościeżnica drzwiowa przezna-

czona do osadzania drzwi uchylnych. Ościeżnica drzwiowa, w któ-

rej słupki boczne (1, 3) i górna część ramy (2) wykonane są z profi li 

aluminiowych, wyposażona w zawiasy o regulowanym położeniu, 

blachę zaczepową, charakteryzująca się tym, że zamknięty profi l 

ramy posiada trzy komory, przy czym przegroda w środku profi lu 

wzmacnia i stabilizuje ościeżnicę, a grubsza prostopadła do niej słu-

ży do mocowania zawiasów i blachy zaczepowej, zaś na powierzch-

ni profi lu sąsiadującej ze ścianą, w której jest mocowana ościeżnica, 

umieszczone są rowki do mocowania siatek zapobiegających po-

wstawaniu pęknięć w miejscu połączenia ościeżnicy ze ścianą oraz 

kątowe powierzchnie boczne.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 398854 (22) 2012 04 17

(51) E06B 1/56 (2006.01)

 E06B 1/60 (2006.01)

(71) ŚWIĘCICKI PAWEŁ SAAW SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, 

Tuszynek Majoracki; PÓLKOWSKI KAROL SAAW SYSTEM 

SPÓŁKA CYWILNA, Podstoła; PÓLKOWSKI MATEUSZ 

SAAW SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Podstoła

(72) PÓLKOWSKI KAROL

(54) Kotwa do montażu okien lub drzwi w budynkach
(57) Kotwa do montażu okien lub drzwi w budynkach ma kor-

pus w postaci tulei (1) z dnem (2). W dnie (2) tulei (1) jest gwin-

towany otwór (3), w który jest wkręcona tuleja środkowa (4) 

z dnem (6). Na zewnętrznej powierzchni tuleja środkowa (4) ma 

wykonany gwint (5), którym tuleja (4) jest wkręcona w gwint otwo-

ru (3) w dnie (2) tulei (1). W dnie (6) tulei środkowej (4) jest gwin-

towany otwór (7), w który jest wkręcona śruba zewnętrzna (8). 

Zewnętrzny koniec tulei zewnętrznej (1) stanowi podkładka (9), po-

łączona z tuleją zewnętrzną (1) za pomocą pierścieniowego zamka 

zatrzaskowego (12). Śruba zewnętrzna (8) ma swoim zewnętrznym 

końcu podkładkę (10), za pomocą której kotwa jest mocowana 

w murze, gdzie podkładka (10) ma dwa otwory (14), w które wkła-

dane są wkręty, mocujące kotwy w murze. Na wewnętrznym końcu 

śruby (8) umieszczona jest za pomocą połączenia zatrzaskowego 

podkładka zabezpieczająca, która uniemożliwia całkowite wykrę-

cenie śruby (8) z otworu (7) w tulei środkowej. Dla uniemożliwienia 

całkowitego wykręcenia tulei środkowej (4) z tulei zewnętrznej (1) 

tuleja środkowa (4) posiada kołnierz zabezpieczający. Tuleja ze-

wnętrzna (1) posiada na powierzchni zewnętrznej ukształtowane 

płaszczyzny (11), dzięki którym możliwe jest pokręcanie tuleją (1) 

za pomocą klucza płaskiego dla zwiększenia lub zmniejszenia dłu-

gości (grubości) kotwy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398820 (22) 2012 04 16

(51) E06B 1/70 (2006.01)

(71) MARKOWSKI RAFAŁ, Mosina; 

SIESTRZENCEWICZ KRZYSZTOF, Mosina

(72) MARKOWSKI RAFAŁ; SIESTRZENCEWICZ KRZYSZTOF

(54) Sposób odprowadzania wody z parapetów 
okiennych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odprowadzania wody 

z aluminiowych malowanych proszkowo parapetów okiennych, 

w którym w trakcie padania deszczu woda rzucana wiatrem na pa-

rapet (1) zostaje poprzez rowki (21) odprowadzona w dół. Odległość 

pomiędzy rowkami wynosi od 8,5 do 18,5 cm w zależności od dłu-

gości parapetu. Rowek powinien mieć głębokość 40% średnicy 

koła. Zastosowanie wynalazku pozwala zwiększyć okresy pomię-

dzy kolejnymi renowacjami oraz zmniejszyć nawilgocenie tynku.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399025 (22) 2012 04 27

(51) E06B 9/86 (2006.01)

 E06B 9/80 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(72) FITA TADEUSZ

(54) Roleta zewnętrzna
(57) Przedmiotem wynalazku jest roleta zewnętrzna, wyposażo-

na w mechanizm blokujący, uniemożliwiający jej otwarcie poprzez 

podniesienie do góry listew przesłaniających. Roleta zewnętrz-

na zaopatrzona jest w szereg profi lowych listew (1) połączonych 

w pionie przegubowo ze sobą i poruszających się suwliwie we-

wnątrz rowków. W gnieździe dolnej profi lowej listwy (5) osadzony 

jest obrotowo półokrągły wieszak profi lowej listwy (7), która zaopa-

trzona jest na przeciwległych końcach, w obszarze jej przesuwu 

w pionowych prowadnicach (3), w prostokątne wybrania dla obro-

towo-uchylnie mocowanych zapadek (9, 9’). Profi lowa listwa (7) ma 

górną komorę i dolną komorę, które przedzielone są poprzecznym 

wzmocnieniem, wewnątrz którego jest okrągły przelotowy otwór 

dla trzpienia zapadki (9, 9’) i sprężyny, gdzie w dolnej komorze znaj-
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duje się trapezowe zakończenie dolnej listwy (17), wzmocnionej 

płaskownikiem.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403685 (22) 2013 04 26

(51) E21C 27/02 (2006.01)

 E21C 35/00 (2006.01)

(31) 13/457,922 (32) 2012 04 27 (33) US

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US

(72) FRANKLIN SHAWN W., US; PERRY RYAN E., US

(54) Łącznik do łączenia modułów podwozia
(57) Wrębiarka górnicza (10) obejmuje pierwszy moduł podwozia, 

drugi moduł podwozia, jeden lub wiele łączników, i środki do moco-

wania każdego łącznika na pierwszym i drugim module podwozia. 

Pierwszy moduł podwozia ma pierwszą powierzchnię łączenia 

i pierwszy otwór oddalony od pierwszej powierzchni łączenia. 

Pierwszy otwór jest ograniczony przez pierwszą klinowo ukształ-

towaną ścianę modułu znajdującą się w sąsiedztwie pierwszej po-

wierzchni łączenia. Drugi moduł podwozia ma drugą powierzchnię 

łączenia i drugi otwór oddalony od drugiej powierzchni łączenia. 

Każdy łącznik obejmuje pierwszy występ, drugi występ i część 

mostkową rozciągającą się między pierwszym występem a drugim 

występem. Pierwszy występ jest umieszczany w pierwszym otwo-

rze i obejmuje klinowo ukształtowaną ścianę łącznika do sprzęga-

nia się z pierwszą klinowo ukształtowaną ścianą modułu. Środki 

do mocowania przykładają siłę dociskającą normalną do klinowo 

ukształtowanej ściany łącznika.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 398897 (22) 2012 04 20

(51) E21C 39/00 (2006.01)

 G01N 3/58 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) BIAŁY WITOLD; MARCZAK MAREK

(54) Przyrząd określający urabialność węgla lub skał 
otaczających złoże węglowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd określający urabial-

ność węgla lub skał otaczających złoże węglowe przeznaczony 

do wyznaczania oporów skrawania, które stanowią podstawę 

do określania urabialności węgla lub skał otaczających złoże węglo-

we oraz badania zjawisk zachodzących podczas skrawania w celu 

klasyfi kacji skał pod względem urabialności i doboru dla nich ma-

szyn urabiających zwany przyrządem POU-BW/01-WAP. Przyrząd 

charakteryzuje się tym, że ma do belki (1) zamocowany element 

dosuwu do calizny węglowej stanowiący suport z wózkiem i aktu-

atorem (2), a do wału aktuatora (2) zamocowane jest ramię pomia-

rowe (3), które na końcu wyposażone jest w uchwyt do mocowa-

nia wymiennych noży wyrównujących lub pomiarowych (5), przy 

czym z suportu wózka z aktuatorem (2) bezpośrednio jest przeno-

szony napęd na ramię pomiarowe (3), na którym zainstalowany jest 

nóż pomiarowy (5), natomiast układ pomiarowy wyposażony jest 

w dwa niezależne bloki pomiarowe stanowiące tensometryczne 

czujniki pomiaru sił skrawania oraz czujnik ciśnienia.

(6 zastrzeżeń)
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DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 398981 (22) 2012 04 25

(51) F02D 28/00 (2006.01)

 F02B 43/10 (2006.01)

(71) PAZUREK ANDRZEJ, Tarnów

(72) PAZUREK ANDRZEJ

(54) Układ sterowania instalacją HHO dla silników 
benzynowych lub silników Diesla

(57) Układ sterowania instalacją HHO dla silników benzynowych 

lub silników Diesla charakteryzuje się tym, że zawiera sterownik 

mikroprocesorowy (1), który na wejściu połączony jest co najmniej 

z czujnikami pomiarowymi, kontrolującymi proces elektrolizy HHO 

i z czujnikami pomiarowymi kontrolującymi parametry gazów wy-

lotowych silnika, zaś wyjścia sterownika mikroprocesorowego (1) 

połączone są co najmniej z układami sterującymi proces elektroli-

zy HHO, z układem sterującym podawaniem mieszanki paliwowej 

do silnika oraz z układem urządzeń sygnalizacyjnych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398923 (22) 2012 04 23

(51) F02M 21/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) IMIOŁEK MACIEJ; IMIOŁEK ANNA

(54) Sposób zasilania silnika o ZS w układzie 
jednopaliwowym - gazowym

(57) Sposób zasilania silnika o ZS w układzie jednopaliwowym 

- gazowym charakteryzuje się tym, że jako dawkę zapłonową sto-

suje się dawkę biopaliwa B100, stanowiącego samoistne paliwo 

o zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME miń 

96,5% (m/m) w ilości 0,1-5% dawki stosowanej przy zasilaniu na sa-

mym biopaliwie ciekłym, która służy wyłącznie do zapłonu gazu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398974 (22) 2012 04 25

(51) F03B 1/00 (2006.01)

 F03B 3/14 (2006.01)

 F03B 7/00 (2006.01)

(71) GEOTERMIA PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała

(72) LICZNERSKI PAWEŁ KRZYSZTOF; GRUSZCZYŃSKI 

ROMAN; SKRZYPCZAK STANISŁAW; CHMIEL BOGDAN

(54) Łopatka koła wodnego oraz koło wodne 
zawierające tę łopatkę

(57) Łopatka koła wodnego charakteryzuje się tym, że pomiędzy 

półką górną (1) a półką dolną (2) znajdują się nieruchome pionowe 

elementy profi lowe (3) posiadające kształty o zmiennym promieniu 

wygięcia zbliżone do rozciągniętej litery „C”, których krawędzie spły-

wu mają najmniejsze wygięcie i zachodzą na następne elementy 

profi lowe (3), pionowe elementy profi lowe (3) posiadają różną wy-

sokość i szerokość, a półka dolna (2) korzystnie nie jest równoległa 

względem półki górnej (1) tworząc rozszerzenie od strony wnętrza 

łopatki. Łopatka posiada na półce górnej (1) uchwyt (4) dla zamo-

cowania jej do segmentu obręczy (8) koła wodnego za pomocą ru-

chomego ramienia połączeniowego (5), na wewnętrznej krawędzi 

półki górnej (1) i półki dolnej (2), na najbardziej zewnętrznych krawę-

dziach pionowych elementów profi lowych (3) od strony strumienia 

wody i na wszystkich krawędziach spływu elementów profi lowych 

znajdują się nakładki elastyczne, odpowiednio poziome nakładki (7) 

i pionowe nakładki (6). Z kolei, koło wodne zawiera co najmniej trzy 

opisane wyżej łopatki, zamocowane do segmentów obręczy (8) 

tego koła za pomocą ruchomych ramion połączeniowych (5), przy 

czym łopatki lub grupy łopatek przesunięte są względem siebie 

o zmienną długość ramion połączeniowych (5).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 398913 (22) 2012 04 23

(51) F03B 7/00 (2006.01)

 F03D 1/06 (2006.01)

 F03B 3/12 (2006.01)

(71) DĘBSKI RAFAŁ, Jędrzejów

(72) DĘBSKI RAFAŁ

(54) Turbina wodna
(57) Turbina wodna zawierająca wał obrotowy z końcówką przy-

stosowaną do przenoszenia napędu oraz zawierająca elementy 

wprawiające wał w ruch obrotowy, charakteryzuje się tym, że ma 

kształt zamkniętego z każdej strony stożka (1), na pobocznicy 

którego po zewnętrznej stronie nawinięta jest spiralnie wstęga 
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bieżni (2), przy czym stożek (1) co najmniej od strony wierzchołka, 

ma wyprowadzony osiowo element (3) z końcówką (3a) przystoso-

waną do przenoszenia napędu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 399007 (22) 2012 04 27

(51) F04D 29/10 (2006.01)

 F16J 15/43 (2006.01)

 F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Hybrydowe uszczelnienie wału pionowego
(57) Wynalazek rozwiązuje problem uszczelniania urządzeń o ru-

chu obrotowym, pracujących w środowisku gazowym lub w warun-

kach wysokiej próżni Hybrydowe uszczelnienie wału pionowego 

zawierające w gnieździe obudowy stopniowaną tuleję kołnierzową 

osadzoną na wale, wielokrawędziowe nabiegunniki przedzielone 

magnesem trwałym spolaryzowanym osiowo ciecz magnetyczną 

i pokrywę, polega na tym, że ma przegrodę (3) z występem (3a) 

osadzoną w obudowie (4) i przylegającą do zewnętrznego pier-

ścienia łożyska tocznego (9), przy czym występ przegrody (3a) 

umieszczony jest z luzem we wnęce (2a) tulei kołnierzowej (2) osa-

dzonej na wale (1), na zewnętrznej powierzchni walcowej tulei (2) 

osadzone są nabiegunniki (5) przedzielone magnesem (6), które 

opierają się na kołnierzu tulei (2), przy czym występy uszczelniające 

nabiegunników (5) skierowane są w stronę gniazda obudowy (4), 

zaś ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szczelinach utworzonych 

pomiędzy występami nabiegunników (5), a walcową powierzchnią 

gniazda obudowy (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398959 (22) 2012 04 24

(51) F16C 35/12 (2006.01)

 F16C 35/06 (2006.01)

(71) LIPKA EDWARD ŚLUSARSTWO IMPORT-EXPORT, 

Zawadzkie

(72) LIPKA EDWARD

(54) Piasta łóżyskowa bezobsługowa z ramieniem
(57) Piasta łożyskowa bezobsługowa z ramieniem, składająca się 

z obudowy, czopu, elementów uszczelniających, bezobsługowego 

łożyska kulkowego, podkładki zębatej, nakrętki koronkowej, pokry-

wy zamykającej oraz mająca ramię, charakteryzuje się tym, że obu-

dowa (1) ma pierścieniowe wybranie, zaś czop (2) ma w tarczy (14) 

przelotowe gwintowane otwory oraz kanałek i wypust, a także 

tym, że jako elementy uszczelniające piasta ma pierwszy element 

uszczelniający, którego część zewnętrzną stanowi pierścieniowe 

wybranie w obudowie (1) oraz kanałek i wypust w czopie (2), a część 

wewnętrzną-gumowa uszczelka (3) i drugi element uszczelniający, 

którym jest dwuwargowy pierścień (4) oraz tym, że pokrywa zamy-

kająca (8) ma część zewnętrzną (28) o kształcie łba śruby, a ramię 

jest połączone bezpośrednio z obudową (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398839 (22) 2012 04 16

(51) F16K 3/08 (2006.01)

 F16K 3/10 (2006.01)

 F16K 3/22 (2006.01)

(71) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło

(72) SADLIK PIOTR; NOWAK MIECZYSŁAW

(54) Zawór instalacji wodno-kanalizacyjnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór do otwierania i zamy-

kania przepływu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych o małych 

oporach przepływu, nie wymagający zabezpieczenia przed samo-

czynnym otwarciem. Zawór instalacji wodno-kanalizacyjnej, zawie-

rający stalową płytę odcinającą napędzaną zespołem elementów 

gwintowanych, charakteryzuje się tym, że oś zespołu napędowego 

płyty odcinającej (26) jest prostopadła do jej płaszczyzny, stanowi 

go trzpień gwintowany (8) z gwintem trapezowym drobnozwoj-

nym (12), poprzez który jest on sprzężony z tuleją napędową (11), 

posiadającą wewnątrz nacięty gwint (12) na co najmniej 1/3 długo-

ści, natomiast na pozostałej jej wewnętrznej części wykonany jest 

wielokrotny gwint trapezowy (13), poprzez który połączona jest 

z łącznikiem (16) z analogicznym wielokrotnym gwintem trapezo-

wym (13), który jest usytuowany pod wymienionym trzpieniem (8) 

i od niego oddzielony, korzystnie łożyskiem kulowym (10), a z dru-

giego końca zakończony jest gniazdem (18), poprzez które sprzę-

żony jest z tarczą (20), połączoną z płytą odcinającą (26) zaworu 

mimośrodowo usytuowanym trzpieniem (24) w stosunku do jej osi 

obrotu i umieszczonym przesuwnie w wycięciu tej płyty (26). Tu-

leja napędowa (11) posiada zewnętrzne elementy, współpracujące 

z prowadnicami wykonanymi w korpusie (7) zespołu napędowego, 

zabezpieczającymi ją przed obrotem.

(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 398840 (22) 2012 04 16

(51) F16L 55/033 (2006.01)

 F24F 13/24 (2006.01)

 F01N 1/10 (2006.01)

(71) TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa

(72) GAŁKA MIKOŁAJ; NOWICKI MACIEJ

(54) Tłumik hałasu, zwłaszcza w ciągach przepływu 
gazowego medium w stacjach gazowych 
wysokiego ciśnienia

(57) Przedmiotem wynalazku jest tłumik hałasu, zwłaszcza 

w ciągach przepływu gazowego medium w stacjach gazowych 

wysokiego ciśnienia, mający zastosowanie do obniżenia energii 

akustycznej w zespołach redukcji ciśnienia gazu. Tłumik hałasu cha-

rakteryzuje się tym, że w korpusie (1) ma komorę wyciszającą (4), 

mającą na wewnętrznych ścianach korpusu (1) wykładzinę (5) w po-

staci wełny mineralnej, oddzielonej od wnętrza tłumika warstwą (6) 

gąbki poliuretanowej i rurą (7) z perforacją, i zamkniętą od strony 

wylotu co najmniej jedną perforowaną płytką (8), ponadto od stro-

ny wlotu w korpusie (1) usytuowany jest szczelnie cylindryczny 

wkład (9) z perforacją (10), zamknięty od strony wlotu stożkowym 

denkiem (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398935 (22) 2012 04 23

(51) F23D 1/00 (2006.01)

(71) KLIMOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawłowice

(72) KLIMOSZ MIROSŁAW; KRAKOWCZYK TOMASZ; 

KOPOCZEK ROBERT; FOIT MARCIN

(54) Sposób napowietrzania paleniska 
automatycznego kotła na paliwa stałe 
i palenisko kotła na paliwa stałe

(57) Sposób napowietrzania paleniska automatycznego kotła 

na paliwa stałe charakteryzuje się tym, że ponad całym złożem 

spalanego paliwa wytwarza się dodatkowo ciągłą kurtynę powie-

trza, przepływającego z regulowaną prędkością. Taką kurtynę po-

wietrzną wytwarza się za pomocą co najmniej jednej dodatkowej 

dyszy, zakończonej płaską, wydłużoną szczeliną, kierującą szeroki 

strumień powietrza równolegle do powierzchni złoża paliwa. Pa-

lenisko kotła na paliwa stałe zawiera w górnej części dodatkowo 

co najmniej jedną, usytuowaną środkowo dodatkową dyszę (8), po-

siadającą końcówkę (12) z płaską, długą szczeliną, której powierzch-

nia przekroju podłużnego jest równoległa do powierzchni dna pa-

leniska, oraz co najmniej dwie dysze (7, 9), rozmieszczone w pobliżu 

boków paleniska i posiadające końcówki z płaskimi szczelinami, 

skierowanymi pod kątem do powierzchni złoża paliwa. Wszystkie 

dysze (7, 8, 9) są mocowane do obudowy zbiornika powietrza (5) 

za pomocą łącza bagnetowego (13).

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 11 21

A1 (21) 398942 (22) 2012 04 23

(51) F23L 1/00 (2006.01)

 F23L 9/02 (2006.01)

 F23H 7/00 (2006.01)

(71) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz

(72) KLON RADOSŁAW

(54) Palenisko rusztowe
(57) Przedstawione na rysunku palenisko rusztowe, składające się 

z części górnej w kształcie walca z umieszczonymi w niej wlota-

mi powietrza oraz z części dolnej, w której znajduje się ruszt, przy 

czym część dolna i część górna pokryte są obmurzem izolacyj-

nym, charakteryzujące się tym, że wloty powietrza umieszczone 

są tangencjalnie, a powyżej umieszczone są tangencjalnie dysze, 

doprowadzające powietrze wtórne do spalania. Korzystnie liczba 

wlotów powietrza i dysz doprowadzających powietrze wtórne, wy-

nosi trzy. Ponadto w palenisku zastosowany jest ruszt posuwisto-

schodkowy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398912 (22) 2012 04 21

(51) F24F 12/00 (2006.01)
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(71) FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Gdynia

(72) BRZEZIŃSKI MARCIN; GŁOGOWSKI MACIEJ

(54) Jednostka grzewczo-wentylacyjna 
z odzyskiem ciepła

(57) Jednostka grzewczo-wentylacyjna z odzyskiem ciepła, służą-

ca do dostarczania odpowiedniej ilości świeżego powietrza do po-

mieszczenia przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła z powietrza 

usuwanego, charakteryzuje się tym, że w sekcji nawiewnej (1) 

znajdują się co najmniej dwa wentylatory oraz w sekcji wywiew-

nej (5) znajdują się co najmniej dwa wentylatory, urządzenie po-

siada co najmniej jeden wymiennik odzysku ciepła (2), a obudowa 

wykonana jest z tworzywa sztucznego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398991 (22) 2012 04 26

(51) F24H 1/24 (2006.01)

 F24C 1/00 (2006.01)

(71) ŚLIWA MIROSŁAW ARDEO SPÓłKA CYWILNA, Pleszew; 

ŚLIWA SŁAWOMIR ARDEO SPÓłKA CYWILNA, Pleszew

(72) ŚLIWA MIROSŁAW; ŚLIWA SŁAWOMIR

(54) Kocioł grzewczy na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wynalazku jest kocioł grzewczy na paliwo 

stałe, mający zastosowanie do instalacji centralnego ogrzewania 

małych i średnich obiektów budowlanych. Charakteryzuje się tym, 

że nad komorą spalania (3), korzystnie w osi głównej rusztu (4), 

ma usytuowany zespół prowadnicowy (5) defl ektora (6) stożka 

paliwa, napędzany silnikiem elektrycznym (7) poprzez ramię, ma-

jące w strefi e skrajnej rolkę, osadzone na wale napędzającym (10), 

przy czym zespół prowadnicowy (5) stanowią dwa wsporniki (11), 

mające na powierzchniach skierowanych ku sobie prowadniki ro-

lek, zamocowanych w skrajnych strefach prowadnika, będącego 

wzdłużnym elementem z wzdłużną szczeliną do przemieszczania 

się rolki ramienia ponadto do prowadnika zamocowany jest na osi 

łącznik defl ektora (6) stożka paliwa.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398843 (22) 2012 04 16

(51) F24J 2/08 (2006.01)

(71) SŁABOSZEWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE MAT, Poznań

(72) SŁABOSZEWSKI TOMASZ

(54) Kolektor słoneczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest kolektor słoneczny, zwłaszcza 

do efektywnego wykorzystania energii słonecznej. Kolektor cha-

rakteryzuje się tym, że elementem optycznym jest soczewka sku-

piająca (2), korzystnie soczewka Fresnela, a na wlocie medium znaj-

duje się zespół pompowy (5) związany z czujnikami temperatury 

i ciśnienia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398969 (22) 2012 04 24

(51) F26B 3/02 (2006.01)

 F26B 11/12 (2006.01)

 A01F 29/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 

Falenty

(72) GRZYBEK ANNA; KOWALCZYK KRZYSZTOF; 

CIEŚLAK JANUSZ ARKADIUSZ; ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM

(54) Sposób wytwarzania biomasy włóknistej oraz 
urządzenie umożliwiające przygotowanie biomasy 
włóknistej

(57) Sposób polega na rozdrabnianiu biomasy włóknistej, ufor-

mowanej w sprasowane baloty lub prostopadłościany z jednocze-

snym suszeniem rozdrabnianej biomasy. Urządzenie umożliwiające 

przygotowanie biomasy włóknistej posiada zamkniętą komorę (1), 

zaopatrzoną w kolektor (2) czynnika suszącego, utworzony przez 

wloty czynnika suszącego, znajdujące się w dnie i w bokach komo-

ry (1) oraz przez wylotowy komin (3) umieszczony ponad komo-

rą (1). Do górnej części komory (1) jest doprowadzony podajnik (4), 

a w dnie komory (1) jest ułożyskowane prostopadle mieszadło 
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ślimakowe (5), zaopatrzone w noże (6). Mieszadło (5) jest napędza-

ne silnikiem (8) przez przekładnię (7). W boku komory (1), w pobliżu 

jej dna, znajduje się śluza (9).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 398880 (22) 2012 04 19

(51) G01F 1/696 (2006.01)

 G01P 5/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) ŁUCZAK DOMINIK; JANIK TOMASZ

(54) Termoanemometr
(57) Przedmiotem wynalazku jest termoanemometr, mający za-

stosowanie w określaniu wartości prędkości przepływu powietrza 

w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Termoanemometr 

charakteryzuje się tym, że przewodnik ciepła (2) połączony jest 

z czujnikiem temperatury (4) z elektronicznym układem akwizycji 

i przetwarzania danych (1) oraz z grzałką (5) połączoną z układem 

zasilania (7), przy czym przewodnik ciepła (2) i grzałka elektrycz-

na (5) osłonięte są termoizolatorem (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398881 (22) 2012 04 19

(51) G01F 1/696 (2006.01)

 G01P 5/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) ŁUCZAK DOMINIK; JANIK TOMASZ

(54) Termoanemeometr jednokierunkowy 
wyznaczający zwrot

(57) Przedmiotem wynalazku jest termoanemometr jednokie-

runkowy wyznaczający zwrot, mający zastosowanie w aplikacjach, 

w których konieczne jest, poza określeniem wartości, określenie 

zwrotu przepływającego medium np. pomiar przepływu gazu 

w systemie wentylacyjnym alarmującym o cofaniu się zużytego po-

wietrza. Termoanemometr jednokierunkowy wyznaczający zwrot, 

charakteryzuje się tym, że do przetwarzania ciepła (4) w skrajnych 

jego strefach zamocowane są czujniki temperatury (2) i (5), a między 

nimi grzałka (3), przy czym czujniki temperatury (2) i (5) połączone 

są z elektronicznym układem akwizycji i przetwarzania danych (8) 

połączonym z czujnikiem temperatury (9), zaś grzałka (3) połączona 

jest z układem zasilającym (7), natomiast przewodnik ciepła (4) po-

łączony jest z elementem konstrukcyjnym medium (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398889 (22) 2012 04 19

(51) G01G 19/02 (2006.01)

 G01G 21/22 (2006.01)

(71) MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA, 

Skarbimierz-Osiedle

(72) KOGUT TOMASZ; DOMAŃSKI PAWEŁ

(54) Waga samochodowa i sposób pomiaru ciężaru 
pojazdu

(57) Przedmiotem wynalazku jest waga samochodowa przezna-

czona do dynamicznego ważenia pojazdów i sposób pomiaru cię-

żaru pojazdu w ruchu. Waga samochodowa utworzona z ważącej 

platformy wyposażonej w co najmniej cztery pomiarowe tensome-

tryczne czujniki podłączone do układu pomiarowego charaktery-

zuje się tym, że ważąca platforma (1) ma kształt podwójnej litery T 

i jest utworzona z betonowej płyty, wewnątrz której umieszczone 

jest zbrojenie, przy czym ważąca platforma (1) umieszczona jest 

w betonowej wannie (4), natomiast pomiarowe tensometryczne 

czujniki usytuowane są pomiędzy krótszymi bokami ważącej plat-

formy (1) a dnem wanny (4). Sposób pomiaru ciężaru pojazdu cha-

rakteryzuje się tym, że betonową wannę (4) z umieszczoną w niej 

ważącą platformą (1) i posadowioną na betonowej płycie osadza 

się w podłożu, następnie układa się drogowe płyty (10) o grubo-

ści co najmniej 20 cm, przy czym górną powierzchnię ważącej 

platformy (1) i górną powierzchnię drogowych płyt (10) usytu-

owuje się na tym samym poziomie co górna powierzchnia beto-

nowej wanny (4), zaś drogowe płyty (10) układa się ściśle do siebie 

wzdłuż obu dłuższych boków betonowej wanny (4), na warstwie 

zagęszczonego piasku na długość 13-15 m i wypoziomowuje się 

z dokładnością do 3 mm, po czym po tak przygotowanym stano-

wisku przejeżdża się w znany sposób pojazdem z prędkością od 03 

do 05 km/h i dokonuje pomiaru ciężaru pojazdu za pomocą środ-

ków elektronicznych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398818 (22) 2012 04 15

(51) G01L 5/16 (2006.01)

 B23Q 17/09 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) JEMIELNIAK KRZYSZTOF; WYPYSIŃSKI RAFAŁ; 

ŚNIEGULSKA-GRĄDZKA DOMINIKA; 

NEJMAN MIROSŁAW
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(54) Urządzenie do pomiaru dynamicznych składowych 
sił skrawania

(57) Urządzenie do pomiaru dynamicznych składowych sił skra-

wania, złożone z dynamometru (1) zamocowanego pomiędzy płytą 

podstawy (4) a uchwytem do mocowania narzędzia lub przedmio-

tu obrabianego oraz komputerowego systemu akwizycji i analizy 

danych, do którego jest przyłączony czujnik przemieszczeń (10) 

narzędzia lub przedmiotu obrabianego, charakteryzuje się tym, 

że dynamometr (1) jest podparty na płycie podstawy (4) za pośred-

nictwem dwóch równoległych sprężyn płaskich (3) usytuowanych 

pionowo po obu stronach dynamometru (1), zaś do komputero-

wego system akwizycji i analizy danych jest przyłączony akcelera-

tor (11) do pomiaru przyśpieszeń dynamometru (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398817 (22) 2012 04 15

(51) G01L 5/22 (2006.01)

 G01L 3/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) FUNDOWICZ PIOTR; POKORSKI JANUSZ; 

REŃSKI ANDRZEJ; SAR HUBERT

(54) Kierownica dynamometryczna do pomiaru 
momentu sił na kole kierownicy

(57) Kierownica dynamometryczna do pomiaru momentu siły 

na kole kierownicy (1) składa się z dwóch współosiowych pierście-

ni, z których wewnętrzny (3) jest mocowany nieruchomo do ory-

ginalnego koła kierownicy (1), a zewnętrzny (4) jest ułożyskowany 

na pierścieniu wewnętrznym (3), korzystnie za pośrednictwem ele-

mentów tocznych (7) zapewniających ruch kątowy pierścienia ze-

wnętrznego (4) względem osi koła kierownicy (1), przy czym między 

pierścieniem wewnętrznym (3) a zewnętrznym (4) są umieszczone 

czujniki pomiarowe do pomiaru momentu siły, zwłaszcza w postaci 

czujników siły. W innym rozwiązaniu pierścień zewnętrzny (4) jest 

osadzony na pierścieniu wewnętrznym (3) za pośrednictwem ela-

stycznych łączników zapewniających ruch kątowy pierścienia ze-

wnętrznego (4) względem osi koła kierownicy (1). W drugim innym 

rozwiązaniu pierścień zewnętrzny (4) jest zamocowany na pierście-

niu wewnętrznym (3) za pośrednictwem pierścienia pomiarowe-

go złożonego z dwóch obręczy, niniejszej i większej, połączonych 

sprężystymi żebrami, przy czym na żebrach są umieszczone czuj-

niki pomiarowe, korzystnie tensometryczne, do pomiaru momentu 

siły na podstawie odkształceń żeber.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398978 (22) 2012 04 26

(51) G01N 23/222 (2006.01)

 G01T 1/29 (2006.01)

 G01V 5/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock

(72) GIERLIK MICHAŁ; ŚWIDERSKI ŁUKASZ; 

IWANOWSKA JOANNA; KAŹMIERCZAK ŁUKASZ; 

KOZŁOWSKI TADEUSZ; MARCINKOWSKI RADOSŁAW; 

KOROLCZUK STEFAN

(54) Sposób i urządzenie do wykrywania obecności 
materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych 
zwłaszcza w środkach transportu

(57) Sposób i urządzenie do wykrywania obecności materia-

łów niebezpiecznych lub substancji szkodliwych przeznaczony 

do działań zapobiegających nielegalnym transferom materiałów 

wybuchowych i narkotyków, wykorzystuje metodę aktywacji neu-

tronowej w analizie izotopowej badanego materiału oraz detekcję 

wzbudzonego promieniowania gamma emitowanego przez bada-

ny materiał. Odznacza się tym, że ciągła wiązka neutronów z gene-

ratora neutronów o energii korzystnie 14 MeV kierowana na bada-

ny obiekt jest po drodze rozpraszana i spowalniana przez pierwszą 

osłonę z lekkich izotopów, umieszczoną między generatorem neu-

tronów a układem detekcji promieniowania gamma, zawierającym 

scyntylacyjny detektor spektrometryczny (DS) korzystnie w postaci 

kryształu bromku lantanu LaBr3, otoczony osłoną antycompto-

nowską w postaci drugiego detektora scyntylacyjnego korzystnie 

w postaci kryształu germanianu bizmutu Bi4Ge3O12, pokrytym 

ponadto trzecią osłoną powierzchniową w postaci nałożonych 

na siebie kolejno warstw kadmu, ołowiu, cyny, miedzi. Wyjścia de-

tektorów spektrometrycznego (DS) i zewnętrznego detektora osło-

nowego (DZ) są połączone przez przedwzmacniacze (W1) i (W2) 

z przetwornikami analogowo-cyfrowymi (A/C), których wyjścia 

są połączone z wielokanałowym analizatorem cyfrowym (WAC) 

połączonym poprzez mikroprocesor pomiarowy (MP) z kompu-

terem (K), zawierającym program z algorytmem identyfi kującym 

poszczególne izotopy klasy materiałów lub wybrane substancje.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399026 (22) 2012 04 27

(51) G01N 25/20 (2006.01)

 G01N 33/38 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) RANACHOWSKI ZBIGNIEW; GLINICKI MICHAŁ ANTONI; 

KNOR GRZEGORZ; DĘBOWSKI TOMASZ; 

OSSOWSKI ANDRZEJ

(54) Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia 
betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru 
ciepła twardnienia betonów

(57) W sposobie oznacza, się ilość wydzielanego ciepła twardnie-

nia na jednostkę masy świeżo przygotowanej mieszanki betono-

wej, umieszczonej w pojemniku z izolowaną termicznie komorą 

pomiarową (3), na podstawie wzrostu temperatury próbki wypeł-

niającej pojemnik i porównuje z temperaturą odniesienia. Podczas 

twardnienia betonu rejestruje się co jedną minutę przez trzy doby 
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temperaturę próbki i temperaturę odniesienia z dokładnością po-

miaru nie mniejszą niż ±0,5°K, przy czym jako temperaturę odnie-

sienia mierzy się temperaturę otoczenia na zewnątrz pojemnika, 

natomiast ciepło qt twardnienia na jednostkę masy oblicza się 

według wzoru empirycznego (A), gdzie cp oznacza przyjętą dla 

betonu wartość ciepła właściwego, „Δtn” oznacza, kolejne przyro-

sty temperatury próbki mierzone w minutowych odstępach czasu, 

w których temperatura wzrasta, a w pozostałych odstępach czasu 

za „Δtn” przyjmuje się zero, „V” oznacza objętość pojemnika, „Θn” 

oznacza kolejne różnice temperatury próbki i temperatury otocze-

nia mierzone w 4320 minutowych odstępach czasu w trakcie po-

miaru trzydobowego, a „m” oznacza masę próbki w kilogramach. 

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik z izolowaną termicznie 

cylindryczną komorą pomiarową (3), obudowę pojemnika, oraz 

czujnik do pomiaru temperatury próbki wypełniającej komorę 

pomiarową, połączony z urządzeniem do rejestracji temperatu-

ry. Pojemnik składa się z cylindra wykonanego z dwuwarstwowej 

pianki polietylenowej o zamkniętych porach i sztywnej rury (10) 

z tworzywa sztucznego, zwłaszcza PCV, oddzielającej warstwę 

zewnętrzną (2a) pianki od warstwy wewnętrznej (2b), oraz krążka 

górnego (4) i krążka dolnego (1). Krążki są wykonane ze styropianu. 

Czujnik do pomiaru temperatury próbki jest umieszczony w dolnej 

części komory pomiarowej (3) w rurce polietylenowej (5) osadzonej 

w krążku górnym (4) w osi komory pomiarowej (3). Obudowę po-

jemnika stanowi rama złożona z prętów (6) z nakrętkami docisko-

wymi (9) i poziomych przekładek dystansowych (7, 8), górnej i dol-

nej, między którymi jest mocowany pojemnik. W skład urządzenia 

wchodzi czujnik temperatury otoczenia połączony z urządzeniem 

do rejestracji temperatury.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398845 (22) 2012 04 16

(51) G01N 33/00 (2006.01)

 G01N 25/08 (2006.01)

 G01N 25/10 (2006.01)

(71) PIĄTEK PIOTR, Strzyżów

(72) PIĄTEK PIOTR

(54) Aparat do pomiaru stężenia alkoholi w roztworach
(57) Przedmiotem wynalazku jest aparat do pomiaru stężenia al-

koholi w roztworach, zwłaszcza etanolu w roztworach wodnych, 

w szczególności w napojach alkoholowych, takich jak piwo, wino, 

czy wódka oraz płynach technicznych jak mrozoodporne płyny 

chłodzące lub czyszczące. Aparat składa się z izolowanego naczy-

nia (1) zamocowanego na podstawie (2) i zaopatrzonego w usy-

tuowane w górnej części zamknięcie z rurką odpowietrzającą (3), 

a w części dolnej ceramiczny element grzejny (4) i dwa czujniki 

temperatury: czujnik temperatury roztworu (5) - umieszczony 

w badanym roztworze i czujnik temperatury par (6) - usytuowany 

ponad poziomem badanego roztworu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398973 (22) 2012 04 25

(51) G01N 33/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Kraków

(72) SKOCZYLAS NORBERT

(54) Sposób rejestracji przebiegu emisji gazu 
desorbującego i analizator emisji gazu 
desorbującego

(57) Sposób rejestracji przebiegu emisji gazu desorbującego po-

lega na tym, że rejestruje się wydatek gazu emitowanego z mate-

riału porowatego (1) poprzez quasi-ciągłą rejestrację zmian ciśnie-

nia różnicowego w komorze pomiarowej (2) względem komory 

odniesienia (3), które to zmiany ciśnienia przelicza się ze wzoru 

Clapeyrona w celu wyznaczenia objętości emitowanego z próbki 

gazu. Przedmiotem wynalazku jest również analizator emisji gazu 

desorbującego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399018 (22) 2012 04 27

(51) G01R 31/04 (2006.01)

 G05F 1/66 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) HOŁUB MARCIN; BONISŁAWSKI MICHAŁ

(54) Układ energoelektronicznego kontrolera mocy 
wejściowych i wyjściowych oraz sposób kontroli 
mocy wejściowych i wyjściowych

(57) Układ, zawierający źródło energii, kondensatory, diody, in-

dukcyjności, klucze przełączające, odbiornik energii, charakteryzuje 

się tym, że zbudowany jest, z co najmniej jednego, zawierającego 

dwa klucze (K1, K2) i dwa kondensatory (C1, C2), modułu. Pierwsze 
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wejście układu (Z1) połączone jest z pierwszym końcem induk-

cyjności (L1), drugie wejście układu (Z2) połączone jest z drugim 

zaciskiem pierwszego klucza (K1) oraz z drugim zaciskiem pierw-

szego kondensatora (C1), drugim zaciskiem drugiego klucza (K2) 

oraz z drugim zaciskiem drugiego kondensatora (C2). Drugi ko-

niec indukcyjności (L1) połączony jest jednocześnie z pierwszym 

zaciskiem pierwszego klucza (K1) oraz anodą pierwszej diody (D1), 

której katoda połączona jest równocześnie z pierwszym zaciskiem 

pierwszego kondensatora (C1), katodą drugiej diody (D2) oraz sta-

nowi pierwszy wyjście układu (Z3). Anoda drugiej diody (D2) połą-

czona jest z pierwszym zaciskiem drugiego kondensatora (C2) oraz 

jednocześnie z katodą trzeciej diody, której anoda połączona jest 

z pierwszym zaciskiem drugiego klucza (K2) oraz stanowi drugie 

wyjście układu (Z4). Sposób polegający na sterowaniu czasem załą-

czania klucza do okresu jego pracy, charakteryzuje się tym, że ste-

ruje się stosunkiem czasu załączenia kluczy (K1, K2) do okresu pra-

cy kluczy (K1, K2) w oparciu o wynik pomiaru napięcia i natężenia 

prądu wejściowego i/lub napięcia i natężenia prądu wyjściowego. 

W przypadku niskich napięć załącza się na stałe drugi klucz (K2), 

i kontroluje się stosunek czasu załączenia pierwszego klucza (K1) 

do jego okresu, pracy, zaś w przypadku wysokich napięć wyłącza 

się pierwszy klucz (K1) i kontroluje się stosunek czasu załączenia 

drugiego klucza (K2) do jego okresu pracy.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 398885 (22) 2012 04 19

(51) G01S 13/00 (2006.01)

 G01S 7/28 (2006.01)

(71) BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) ŁABUDZIŃSKI ALEKSANDER; ZYCH MARIUSZ

(54) Sposób i układ redukcji intermodulacji sąsiednich 
subimpulsów złożonego sygnału radiolokacyjnego

(57) Sposób polega na tym, że na początku przygotowuje się 

zbiór współczynników (3) transmitancji fi ltru dolnoprzepustowe-

go i wyznacza się widmo subimpulsu poprzez dokonanie pro-

stego przekształcenia Fouriera (1). Za pomocą licznika (4) wybiera 

się współczynniki transmitancji fi ltru, po czym transmitancję fi ltru 

mnoży się (2) przez widmo subimpulsu otrzymując w wyniku zmo-

dyfi kowane widmo subimpulsu, które jest następnie poddawane 

odwrotnej transformacji Fouriera (5) i normalizacji amplitudy. Przy 

pomocy detektora fazy (6) wyznacza się argument funkcji modu-

lującej. Funkcją modulującą steruje się układ bezpośredniej syn-

tezy cyfrowej (7), w którym generuje się zmodyfi kowany, cyfrowy 

subimpuls. Na końcu przetwarza się cyfrowy subimpuls do postaci 

analogowej (8) i przesuwa się na częstotliwość nośną heterody-

ny (10) w układzie mieszacza (9). Układ zawiera pierwszy procesor 

sygnałowy (1) połączony z pierwszym wejściem układu mnożące-

go (2). Drugie wejście układu mnożącego jest połączone z szyną 

danych pamięci nieulotnej (3), do której wejścia adresującego jest 

dołączony układ zliczający (4), sterowny impulsem inicjalizują-

cym (INIT1) i taktowany pierwszym sygnałem zegarowym (CLK). 

Wyjście układu mnożącego (2) jest doprowadzone do wejścia dru-

giego procesora sygnałowego (5), którego wyjście jest połączone 

z wejściem detektora fazy (6). Wyjście detektora fazy jest połączone 

z wejściem układu bezpośredniej syntezy cyfrowej (7), którego wyj-

ście jest połączone z wejściem konwertera (8) zawierającego prze-

twornik cyfrowo-analogowy. Układ bezpośredniej syntezy cyfro-

wej jest synchronizowany drugim sygnałem zegarowym (CLKSYS) 

oraz impulsem wyzwalającym (PR1), a konwerter (8) jest taktowany 

pierwszym sygnałem zegarowym (CLK). Wyjście konwertera (8) 

jest połączone z pierwszym wejściem mieszacza (9), na którego 

drugie wejście jest doprowadzony sygnał z heterodyny (10) syn-

chronizowanej pierwszym sygnałem zegarowym (CLK). Na wyjściu 

mieszacza (9) otrzymuje się sygnał zmodyfi kowany o zawężonym 

widmie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398842 (22) 2012 04 16

(51) G05B 19/418 (2006.01)

(71) MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR, 

Gdynia

(72) BARAN PIOTR; MARJANOWSKI JAN; NALIKOWSKI 

ARKADIUSZ

(54) Sposób i układ odsalania wody w obiegach 
chłodzenia wież i skraplaczy wyparnych

(57) Sposób odsalania wody obiegowej w systemach chłodzenia 

wież i skraplaczy wyparnych z wielu systemów zarządzanym jed-

nym układem kontrolno-wykonawczym w oparciu o pomiar prze-

wodnictwa elektrolitycznego wody polega na tym, że sterowanie 

odsalaniem wody z obiegów chłodzenia odbywa przy pomocy jed-

nego regulatora przewodnictwa elektrolitycznego i jednej sondy 

pomiarowej przewodnictwa dla wielu wież i skraplaczy, co uzysku-

je się przez połączenie systemu chłodzenia z kolejno otwieranymi 

zaworami (8) przez regulator czasowy (1), wg założonego programu 

czasowego z częstotliwością od 0,1 godziny do 48 godzin korzyst-

nie od 0,5 godziny do 8 godzin na ustalony czas od 0,1 godziny 

do 6 godzin powodując przepływ wody obiegowej z chłodni przez 

strumień kontrolny (3a) i główny strumień odsalający (3b) do ka-

nalizacji zakończony głównym zaworem spustowym (4), który 

jest elementem wykonawczym. Natomiast sonda przewodnictwa 

dokonuje ciągłych pomiarów przewodnictwa upuszczanej wody 

w strumieniu kontrolnym i jest połączona z regulatorem przewod-

nictwa wyposażonym w miernik przewodnictwa z nastawą warto-

ści przewodnictwa decydującym o otworzeniu głównego zaworu 

spustowego (4). Przedmiotem zgłoszenia jest również układ wielo-

drogowy odsalania wody obiegowej w systemach chłodzenia wież 

i skraplaczy wyparnych.

(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 398862 (22) 2012 04 17

(51) G05B 19/418 (2006.01)

 G06Q 10/08 (2012.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Sposób kontroli strumienia przepływu elementów 
składowych produkcji i logistyki, zwłaszcza 
foteli pojazdów i zestaw do kontroli strumienia 
przepływu elementów składowych produkcji 
i logistyki, zwłaszcza foteli pojazdów

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że na etapie konstruowa-

nia elementu nadaje się mu podstawowy identyfi kator, po czym, 

po wytworzeniu elementu dodaje się kolejny człon identyfi katora, 

z uwzględnieniem kolorystyki i granicznych parametrów technicz-

nych, nanosi na powierzchnię elementu i kieruje do magazynu 

logistycznego, skąd, na podstawie ustalonego procesu techno-

logicznego, odczytuje się identyfi kator i w ustalonej kompletacji 

przekazuje do montażu. Realizowany jest w zespole, który cha-

rakteryzuje się tym, że stanowią go znaczniki (1) identyfi katorów 

do nanoszenia na element, połączone z systemem (2) tworzenia 

kodów identyfi kujących oraz czytniki (3) identyfi katorów, połączo-

ne z procesorem (4) sterowania systemem logistycznym.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398976 (22) 2012 04 25

(51) G06F 1/20 (2006.01)

(71) TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA 

JAWNA A. BĄK I SPÓŁKA, Niekanin

(72) BĄK ALEKSANDER; ŻUCHNIEWICZ JERZY ANDRZEJ; 

CIESIELSKI MICHAŁ TADEUSZ

(54) Chłodzenie komputera z użyciem obudowy w roli 
radiatora pasywnego

(57) W uproszczeniu technologia pozwala na minimalizację uży-

cia lub częściową eliminację elementów chłodzenia aktywnego 

poprzez budowę radiatora pasywnego składającego się ze specjal-

nego systemu obudowy, połączeń konwekcyjnych z elementami 

komponentów oraz odpowiednio ukształtowanej cyrkulacji po-

wietrza. Skuteczność działania radiatora-obudowy zależy tu nie tyl-

ko od tradycyjnej możliwości swobodnego unoszenia ciepła po-

przez powietrze, ale też od sprawności połączenia konwekcyjnego 

elementów, materiału i wielkości powierzchni. W technologii po-

traktowano obudowę jak radiator, który można tak modelować, 

aby utworzyć odpowiednio rozwiniętą powierzchnię oraz kanały 

termiczne działające na zasadzie komina. W przypadku najwięk-

szego obciążenia cieplnego konieczne jest pośrednictwo cieczy 

np. w formie rurki cieplnej lub chłodzenia cieczą. Dalsze powiększe-

nie skuteczności chłodzenia i poprawę sprawności technologii, ma 

zapewnić wymuszony obieg powietrza i sterowanie programowe 

komponentami aktywnymi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398982 (22) 2012 04 26

(51) G06F 1/20 (2006.01)

(71) TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA 

JAWNA A. BĄK I SPÓŁKA, Niekanin

(72) BĄK ALEKSANDER; ŻUCHNIEWICZ JERZY ANDRZEJ; 

CIESIELSKI MICHAŁ TADEUSZ

(54) Modułowy system chłodzenia urządzenia 
komputerowego

(57) Rozwinięciem idei ochrony systemu komputerowego przed 

skutkami agresywnego środowiska i zanieczyszczeń jest moduło-

wy system chłodzenia. Ideą systemu jest transformacja układów 

chłodzenia podzespołów w jeden zewnętrzny, modułowy system 

chłodzący. Modularność systemu chłodzenia pozwalałaby także 

na przeniesienie układów nawiewowych poza halę roboczą elimi-

nując głośność pracy systemu oraz pozwalając na łączenie urzą-

dzeń komputerowych w bloku o wspólnym chłodzeniu (budowa 

wspólnego systemu chłodzenia). W przypadku obsługi zestawu 

urządzeń system chłodzenia korzystać będzie ze wskazań syste-

mu UEFI (Unifi ed Extensible Firmware Interface) oraz wyposażony 

będzie w dodatkowe, opcjonalne czujniki umieszczone w podłą-

czonych zestawach komputerowych, które w połączeniu z dedy-

kowanym programem komputerowym nadzorują i kierują pracą 

systemu nawiewowego, tak by zapewnić prawidłowe parametry 

pracy i optymalną sprawność energetyczną systemu. Sterowa-

ne i monitorowane chłodzących i stanu komponentów pozwoli 

na proekologiczne obniżanie zapotrzebowania mocy układu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398834 (22) 2012 04 16

(51) G06F 1/32 (2006.01)

 H04Q 9/00 (2006.01)

 H03K 17/00 (2006.01)

 H03K 17/968 (2006.01)

 G08C 23/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice

(72) CHODACKI MIROSŁAW

(54) Układ do bezprzewodowego zdalnego 
przekazywania przez nadajnik energii zasilającej 
odbiornik

(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera wyposażony w ge-

nerator (3) promieniowania elektromagnetycznego widzialnego 

lub ultrafi oletowego lub korzystnie podczerwonego nadajnik (1) 

oraz odbiornik (2) wyposażony w przekształcający energię odebra-

nego promieniowania elektromagnetycznego w energię elektrycz-

ną półprzewodnikowy element fotoczuły (4) w postaci jednej lub 

więcej fotodiod lub pracujących, jako fotodiody fototranzystorów, 

do którego podłączony jest transoptor (5) o parametrach pracy 

wystarczających do jego zadziałania w wyniku dostarczenia mocy 

elektrycznej z elementu fotoczułego (4), a następnie tranzystor uni-

polarny dużej mocy lub tyrystor lub korzystnie triak (6) połączony 

z przekaźnikiem (7), korzystnie stycznikiem lub innym elementem 

działającym na zasadzie stycznika, do którego podłączony jest 

główny odbiornik (2) zasilany z sieci elektroenergetycznej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398892 (22) 2012 04 20

(51) G06F 17/20 (2006.01)

(71) WOLFENBURG ANDRZEJ, Warszawa

(72) WOLFENBURG ANDRZEJ

(54) Sposób tworzenia komunikatów głosowych 
zwłaszcza dla zapowiadania pociągów przez 
megafony na stacjach kolejowych

(57) Sposób polega na tym, że informacje o poszczególnych 

frazach głosowych składających się na treść kolejnego komunika-
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tu zapisuje się w pamięci komputera na poszczególnych polach 

odpowiadającego mu wiersza z tabeli w relacyjnej bazie danych, 

korzystnie zachowując kolejność tych pól zgodnie z kolejnością 

odtworzenia fraz głosowych dla danego komunikatu. Informacje 

o poszczególnych frazach głosowych danego komunikatu znajdu-

jących się na poszczególnych polach wiersza w pamięci komputera 

przechowuje się na tych polach w postaci nazw uprzednio nagra-

nych plików audio zawierających treści tych fraz głosowych albo 

w postaci tekstowych treści fraz głosowych wchodzących w skład 

komunikatu.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 399014 (22) 2012 04 27

(51) G06Q 30/06 (2012.01)

(71) SZKODA MARCIN, Częstochowa; OSOWIECKI 

SŁAWOMIR, Zaręby

(72) SZKODA MARCIN; OSOWIECKI SŁAWOMIR

(54) Sposób świadczenia usług i sprzedaży produktów 
w sieci zwłaszcza typu internet

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób świadczenia usług 

i sprzedaży produktów w sieci zwłaszcza typu Internet. Dowolna 

ilość klientów (K) rejestruje się, tworzy swoje konta oraz loguje się 

w serwerze (SWR) przyłączając się do istniejących lub/i tworząc 

nowe grupy (G) i/lub podgrupy (PG) usług (U) lub/i produktów (P), 

przy czym również dowolna ilość sprzedawców (S) usług (U) lub/i 

produktów (P) wykazanych w grupach (G) i/lub podgrupach (PG) 

rejestruje się, tworząc swoje konta oraz loguje w serwerze (SWR) 

a następnie zarejestrowani sprzedawcy (S) posiadający status bez-

pośredniego pobierania lub za zgodą serwera (SWR) pobierają 

z serwera (SWR) dane klientów (K) i fi nalizują transakcje bezpośred-

nio z klientami (K) lub za pośrednictwem serwera (SWR).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398844 (22) 2012 04 16

(51) G08C 17/00 (2006.01)

 H04L 29/00 (2006.01)

(71) MIELCAREK BARTOSZ, Katowice

(72) MIELCAREK BARTOSZ

(54) Bezprzewodowy, zdalnie sterowany kontroler prądu 
okresowo przemiennego funkcjonującego jako 
klient sieci typu Wireless LAN w standardzie Wi-Fi

(57) Kontroler umożliwia zdalne, bezprzewodowe sterowanie 

urządzeniem podłączonym do sieci prądu przemiennego. Kon-

troler ma za zadanie włączanie i wyłączanie zasilania urządzenia, 

do którego jest podłączony. Wynalazek jako jedyny zdalny kon-

troler prądu wykorzystuje bezpośrednie połączenie na linii pilot 

- kontroler jedynie przy zastosowaniu sieci Wi-Fi. Nie musi on ko-

rzystać z żadnych dodatkowych połączeń radiowych czy połączeń 

na podczerwień. Nie wymaga także instalacji serwera ponieważ 

każdy z kontrolerów (oraz każdy pilot) jest niezależnym klientem 

sieci Wi-Fi. Co więcej, w przypadku, gdy użytkownik nie posiada 

routera sieci Wi-Fi każdy z kontrolerów może pełnić funkcję takiego 

routera. Dodatkowo, możliwość sterowania kontrolerem przy po-

mocy modulacji półokresów umożliwia implementację kontrolera 

do istniejących sieci energetycznych bez konieczności montażu 

dodatkowego okablowania oraz zapewnia możliwość ręcznego 

sterowania kontrolerem na odległość nawet w przypadku awarii 

układu bezprzewodowego (np. awarii anteny lub modułu Wi-Fi) 

przy użyciu jedynie linii energetycznej zasilającej odbiornik.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398905 (22) 2012 04 20

(51) G09F 11/02 (2006.01)

 F16H 27/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 

PIAP, Warszawa

(72) CHARZEWSKI JAN

(54) Przestrzenny mechanizm ruchu przerywanego
(57) Przestrzenny mechanizm ruchu przerywanego, przeznaczony 

do napędu plansz reklamowych względnie urządzeń ekspozycyj-

nych, jest wyposażony w czaszę (5) mającą promieniowe wycięcia 

oraz mającą na krawędzi wybrania, osadzoną na osi (3), najkorzyst-

niej prostopadłej do osi (1), na której jest osadzony, współpracujący 

z wycięciami, zabierak (6) napędzający czaszę (5) oraz element blo-

kujący (7) w postaci wycinka walca, współpracujący kolejno z wy-

braniami na krawędzi czaszy (5).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 398921 (22) 2012 04 23

(51) H01B 17/30 (2006.01)

 F16L 5/08 (2006.01)

 H01R 4/32 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) KRAWCZYK SŁAWOMIR

(54) Przepust kablowy
(57) Przepust kablowy zbudowany jest z obudowy (2) w kształcie 

tulei posiadającej gwint wewnętrzny, dwóch uszczelek oporowej (5) 

i dociskowej (4) i śruby dociskającej (1) z otworem centrycznym. 

Uszczelki (4 i 5) posiadają otwory w różnej odległości od swojej osi. 

Otwór w uszczelce dociskowej (4) jest w zakresie średnicy otworu 

centrycznego śruby dociskającej (1) a otwór w uszczelce oporo-

wej (5) jest w zakresie otworu obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398993 (22) 2012 04 26

(51) H01L 35/14 (2006.01)

 H01L 35/34 (2006.01)

 C03C 8/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA, Kraków

(72) GODLEWSKA ELŻBIETA; NOCUŃ MAREK; 

MAJEWSKA-ZAWADZKA KINGA; MARS KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania powłoki ochronnej 
na materiałach termoelektrycznych

(57) Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach 

termoelektrycznych charakteryzuje się tym, że sporządza się 

zestaw surowcowy zawierający następujące tlenki w % wago-

wych: 30,0-60,0 SiO2, 10,0-16,0 Na2O, 12,0-18,0 TiO2, 2,0-7,0 K2O, 

5,0-10,0 Al2O3, 0-5,0 ZnO, 0,5-2,5 P2O5, 0-1,5 CuO, 0-1,0 CoO oraz 

0-1,0 MoO3. Mieszankę topi się w temperaturze 900-1300°C 

na jednorodną masę, którą frytuje się, po czym uzyskaną frytę 

mieli na proszek o uziarnieniu 10-60 μm i nanosi go na materiał 

termoelektryczny znanymi metodami. Następnie powłokę wy-

pala się w temperaturze 650-750°C przez 2-7 minut. Korzystnie 

do otrzymanego poprzez zmielenie fryty proszku wprowadza się 

dodatki, których zawartość w suchej masie wynosi do 12% wago-

wych, przy czym jako dodatki stosuje się SiO2 w ilości 0-5% wa-

gowych, Cr2O3 w ilości 0-2% wagowych oraz glinę w ilości 0-5% 

wagowych. Proszek wraz z dodatkami mieli się w młynie kulo-

wym na mokro przez 1-5 godzin, po czym kompozycję w postaci 

zawiesiny nanosi na materiał termoelektryczny metodą mokrą.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398975 (22) 2012 04 25

(51) H01M 4/06 (2006.01)

 H01M 4/36 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) KIERZEK KRZYSZTOF; MACHNIKOWSKI JACEK; 

BEGUIN FRANCOIS, FR

(54) Sposób otrzymywania pyłowego materiału 
kompozytowego do wytwarzania anody ogniwa 
litowo-jonowego oraz sposób wytwarzania ogniwa 
z wykorzystaniem wspomnianego materiału

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania pyło-

wego materiału kompozytowego do wytwarzania anody ogniwa 

litowo -jonowego oraz sposób wytwarzania ogniwa z wykorzysta-

niem wspomnianego materiału.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398853 (22) 2012 04 17

(51) H02H 5/04 (2006.01)

 H02H 7/10 (2006.01)

(71) CET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna

(72) SZUPRYCIŃSKI JACEK; ZIELKE KAROL

(54) Sposób i układ zabezpieczenia przeciążeniowo-
-zwarciowego transformatora elektronicznego

(57) Sposób zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowego trans-

formatora elektronicznego polega na tym, że sprzężenie termicz-

ne (ST) występujące pomiędzy co najmniej jedną diodą układu 

półmostka (1) i kolektorem tranzystora klucza tranzystorowego (6), 

a co najmniej jednym termistorem bloku termicznego (7) emituje 

przepływ ciepła z diody w kierunku termistora sterując wartością 

jego rezystancji proporcjonalnie do wartości prądu (Ipm) przepły-

wającego przez półmostek (1) oraz równocześnie emituje przepływ 

ciepła z diody w kierunku tranzystora klucza tranzystorowego (6) 

utrzymując jego wyższą temperaturę w odniesieniu do tempera-

tury tranzystora (T2) układu wyzwalania diaka (3), zmieniając ją pro-

porcjonalnie do wartości prądu (Ipm). Układ składa się z układu 

półmostka (1), na którym wzrost obciążenia na wyjściu (WY) trans-

formatora powoduje zwiększony przepływ prądu (Ipm) i wystąpie-

nie ujemnego napięcia na połączonych z układem półmostka (1) 

rezystorach układu pomiarowego (2), które poprzez blok układu 

wyzwalania diaka (3) i układ wyzwalania klucza tranzystorowego (4) 

steruje pracą klucza tranzystorowego (5), z kolei układ półmost-

ka (1) połączony jest równoległym sprzężeniem termicznym (ST) 

z kluczem tranzystorowym (6) oraz z blokiem termicznym (7).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398916 (22) 2012 04 23

(51) H02H 7/26 (2006.01)

 H02H 3/24 (2006.01)

 H02H 5/00 (2006.01)
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(71) ROŻENEK ZENON, Ruda Śląska; PANEK KORNEL, 

Mikołów; FRĄCKOWIAK CZESŁAW, Tychy; 

MUSIAŁ CZESŁAW, Katowice

(72) ROŻENEK ZENON; PANEK KORNEL; 

FRĄCKOWIAK CZESŁAW; MUSIAŁ CZESŁAW

(54) Sposób zabezpieczenia łukochronnego układów 
elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem 
i układ do zabezpieczenia łukochronnego 
w strefach zagrożonych wybuchem

(57) Sposób zabezpieczenia łukochronnego polega na tym, że sy-

gnały świetlne i napięciowe o wystąpieniu zwarcia łukowego prze-

kazuje się z miejsca wystąpienia zwarcia, bezpośrednio na wyłącz-

niki w torach zasilających pól rozdzielczych, w których wystąpiło 

zwarcie. Sygnały przekazuje się poprzez czujniki montowane bez-

pośrednio na chronionej części pól. Układ do zabezpieczenia łu-

kochronnego zainstalowany w ognioszczelnych polach rozdzielni 

elektrycznych, zawiera pola zasilające (PZ), odpływowe (PO) i sprzę-

głowe (PS), a każde z nich ma zespół zabezpieczenia łukochron-

nego, posiadający co najmniej dwie jednostki polowe (JP1), (JP2), 

do których są podłączone po cztery czujniki - obejmujące strefy 

przed i za jednostkami polowymi. Sposób zabezpieczenia łuko-

chronnego i układ do jego realizacji są wykorzystywane w prze-

strzeniach zagrożonych wybuchem, zwłaszcza na dole kopalni, 

gdzie znacznie skracają czas wyłączenia zagrożonego pola i za-

pewniają selektywne wyłączanie tych pól, w których występuje 

zwarcie elektryczne.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398890 (22) 2012 04 19

(51) H04M 1/00 (2006.01)

 H04M 1/723 (2006.01)

 G08B 25/00 (2006.01)

 H04M 11/00 (2006.01)

(71) CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ 

STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO CEN-RAT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bytom

(72) ZATORSKI MACIEJ; SUCHOCKI STANISŁAW; 

KOZUBOWSKI PIOTR; BALITOWSKI ANDRZEJ; 

BRALLA JAROSŁAW

(54) Układ przewodowej łączności ratowniczej
(57) Układ przewodowej łączności ratowniczej składa się z co naj-

mniej dwóch aparatów ratownika (A) połączonych co najmniej 

dwoma torami linii rozmówczych (1.I),(1.II) z aparatem bazowym (B), 

który połączony jest z układem aparatu bazowego (B), z kolei układ 

aparatu sztabowego (S) połączony jest iskrobezpieczną liną telefo-

niczną (3) poprzez barierę ochronną (4) z aparatem bazowym (B).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398907 (22) 2012 04 20

(51) H05B 3/08 (2006.01)

 H05B 3/14 (2006.01)

 H05B 3/24 (2006.01)

(71) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(72) BURSZTEIN SŁAWOMIR

(54) Oporowy element grzejny
(57) Oporowy element grzejny, korzystnie w postaci prostopa-

dłościanu, zawierający przelotowe otwory usytuowane równolegle 

do siebie, charakteryzuje się tym, że zewnętrzne ścianki elementu, 
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stykające się z zaciskami (4) doprowadzającymi prąd elektryczny, 

posiadają większą grubość niż pozostałe ścianki elementu. Grubość 

ścianek zewnętrznych, do których doprowadzany jest prąd elek-

tryczny, stanowi 1,25 do 3 grubości pozostałych ścianek. Zewnętrz-

ne ścianki elementu, stykające się z zaciskami (4) doprowadzający-

mi prąd elektryczny, zawierają powłokę (P) dobrze przewodzącą 

prąd, korzystnie z metalu. Oporowy element, według wynalazku 

zbudowany jest z kompozytu zawierającego grafi t oraz minerał ila-

sty, korzystnie kaolin.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398856 (22) 2012 04 17

(51) H05B 41/24 (2006.01)

(71) CET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna

(72) SZUPRYCIŃSKI JACEK; ZIELKE KAROL

(54) Sposób i układ sterowania transformatora 
elektronicznego

(57) Sposób sterowania transformatora elektronicznego tranzy-

storami kluczującymi polega na sterowaniu sygnałem napięcio-

wym (SN) i sygnałem prądowym (SP) każdego z tranzystorów (T1) 

i (T4), przy czym sygnał napięciowy (SN) i sygnał prądowy (SP) po-

wiązane są ze sobą sprzężeniem magnetycznym (SpM). Układ ste-

rowania ma do bazy tranzystora kluczującego (T1) połączone rów-

nolegle uzwojenie napięciowe (TR2B) poprzez szeregowy układ 

różniczkujący (RC1) oraz uzwojenie prądowe (TR1A) poprzez rezy-

stor. Z kolei do tranzystora kluczującego (T4) połączone są równo-

legle uzwojenie napięciowe (TR2D) poprzez szeregowy układ róż-

niczkujący (RC2) oraz uzwojenie prądowe (TR1C) poprzez rezystor. 

Przy czym, uzwojenia napięciowe (TR2B) i (TR2D) oraz uzwojenia 

prądowe (TR1A) i (TR1C) powiązane są ze sobą sprzężeniem ma-

gnetycznym (SpM) poprzez umieszczenie tych uzwojeń na wspól-

nym rdzeniu (Rd) transformatora (TR2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398876 (22) 2012 04 19

(51) H05K 9/00 (2006.01)

 H01F 1/34 (2006.01)

 A61N 1/16 (2006.01)

 E04B 1/92 (2006.01)

(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa

(72) WILCZYŃSKI WIESŁAW; GAWORSKA-KONIAREK 

DOMINIKA; OZIMEK MARIUSZ; SZUBZDA BRONISŁAW

(54) Sposób wytwarzania absorbera magnetycznego 
na ekrany promieniowania elektromagnetycznego, 
absorber magnetyczny na ekrany promieniowania 
elektromagnetycznego i zastosowanie absorbera 
magnetycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania absorbera 

magnetycznego na ekrany promieniowania elektromagnetycz-

nego, absorber magnetyczny na ekrany promieniowania elek-

tromagnetycznego i zastosowanie absorbera, w szczególności 

w ekranach promieniowania elektromagnetycznego niskich czę-

stotliwości. Sposób polega na tym, że magnetycznie miękki ma-

teriał amorfi czny i/lub nanokrystaliczny rozdrabnia się na cząstki 

poniżej 1 mm, korzystnie na cząstki poniżej 500 μm. Absorber jest 

co najmniej trójskładnikowym, stopem rozdrobnionym na cząstki 

poniżej 1 mm, korzystnie na cząstki poniżej 500 μm, który zawiera 

co najmniej jeden materiał ferromagnetyczny w ilości co najmniej 

55% at, wybrany z grupy żelazo i/lub nikiel i/lub kobalt i ewentual-

nie bór w ilości do 25% at. i/lub materiał półprzewodnikowy w ilości 

do 25% at. i/lub pierwiastki przejściowe łącznie w ilości do 20% at. 

i/lub dodatki łącznie w ilości do 25% at. Wynalazek obejmuje rów-

nież zastosowanie absorbera, jako wypełniacza kompozytu w ekra-

nach promieniowania elektromagnetycznego w zakresie niskich 

częstotliwości czyli poniżej 1 MHz, przy czym wypełniacz stanowi 

co najmniej 10% obj. materiału, z którego wykonany jest ekran pro-

mieniowania elektromagnetycznego.

(17 zastrzeżeń)



II.  WZORY  UŻYTKOWE

DZIAŁ  A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

U1 (21) 120946 (22) 2012 04 18

(51) A01D 34/73 (2006.01)

 A01D 34/63 (2006.01)

(71) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) STOLARSKI ANTONI

(54) Trzymak nożowy kosiarki dyskowej
(57) Trzymak nożowy w kształcie wyprofi lowanej płytki (1) z wy-

giętymi wzdłuż dłuższej krawędzi dwoma uchwytami (3), wypo-

sażony w otwory charakteryzuje się tym, że centralna część (1A) 

płytki (1) posiada krawędziowe przegięcia (4), które zwrócone 

są ku dołowi, a po ich przeciwnej stronie dwa wycięcia (5) oraz 

krawędziowe zagięcie (6). W centralnej części (1A) płytki (1), pomię-

dzy krawędziowymi przegięciami (4) znajduje się przetłoczenie (2) 

z otworem (2A).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120954 (22) 2012 04 23

(51) A01D 41/12 (2006.01)

 A01D 34/02 (2006.01)

 A01D 45/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) ZASTEMPOWSKI MARCIN; BOCHAT ANDRZEJ

(54) Nożycowo-palcowy zespół tnący do maszyn 
żniwnych

(57) Przedmiotem wzoru jest nożycowo-palcowy zespół tnący, 

w którym do belki palcowej (11) przymocowane są śrubami (12) po-

dwójne palce (1), w których przesuwa się listwa nożowa (14) z przy-

mocowanymi nożykami (2). Od góry nożyki przyciśnięte są przy-

kręcaną nakładką (15) w kształcie listwy, która stanowi bieżnię dla 

pionowych i poziomych rolek, prowadzących listwę nożową. Na-

kładka (15) przykręcona jest do listwy nożowej śrubami (7). Rolki 

górne (4) osadzone są na sworzniach (3) w przyciskach górnych (5) 

i zabezpieczone są pierścieniami osadczymi (6). Natomiast w przy-

ciskach (10), które są przykręcone do belki palcowej 11, osadzone 

są na sworzniu (8) rolki poziome (9), które są zabezpieczone pier-

ścieniami osadczymi (13). Rolki poziome stanowią prowadnice dla 

nakładki w postaci listwy (15). Krawędź przeciwtnącą dla nożyków 

stanowi boczna krawędź palca (1).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120965 (22) 2012 04 26

(51) A01D 82/00 (2006.01)

 A01D 43/10 (2006.01)

 A01F 29/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) STACHOWICZ FELIKS; NIEMIEC WITOLD; 

TRZEPIECIŃSKI TOMASZ; ŚLENZAK WOJCIECH

(54) Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych 
pędów roślin energetycznych

(57) Kombajn do zbioru i rozdrabniania, zdrewniałych pędów roślin 

energetycznych posiadający ramę nośną (1) z układem trójpunkto-

wego mocowania (2) do ciągnika, piły tarczowe (5) stanowiące ze-

spół tnący (3) z napędem hydraulicznym, mechanizm rozdrabnia-

jący (4) z napędem od ciągnika przekładnią łańcuchową (13), ramę 

nachylającą ścinane rośliny (18) oraz ramiona kierujące (23) ścinane 

rośliny w strefi e pił tnących (5) i podajnik rurowy (25) pociętych 

zrębków do skrzyni je odbierającej, charakteryzuje się tym, że ze-

spół rozdrabniający (4) stanowi tarcza obrotowo połączona z ramą 

nośną (1) i napędzana od ciągnika poprzez przekładnię łańcucho-

wą (13), przy czym na jej obwodzie na przeciw siebie zamocowane 

są dwa noże tnące, a między nimi do powierzchni czołowej tarczy 

zamocowane są ciężarki zwiększające moment bezwładności tego 

zespołu, zwłaszcza przy cięciu grubych gałęzi. Z kolei zespół pił tar-

czowych (5) jest napędzany przez silnik hydrauliczny (33) zasilany 

olejem ze zbiornika (34), sprzężonego z ramą, poprzez pompę (35) 

i silnik hydrauliczny (33). Natomiast ramę nachylającą wycinane ro-

śliny stanowi belka (16) jednym końcem połączona przegubem (17) 

z ramą nośną (1) a na drugim końcu wyposażona w półkolistą 

ramę (18) oraz w środkowej części posiadająca płytkę z otworami, 

poprzez które łączy się z nią wspornik z trzpieniem, który rów-

nocześnie na stałe połączony jest z ramą nośną (1) przegubem. 
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Również ramiona (23) kierujące ścinane rośliny w strefę zespołu pił 

tnących (5) są połączone z ramą (1) poprzez płaskie przeguby (24) 

ze sworzniami blokującymi ich położenie. Z kolei podajnik ruro-

wy (25) połączony jest z wylotem zespołu rozdrabniającego (4) koł-

nierzem (27) z obwodowymi wycięciami (28) na śruby łączące (29), 

natomiast w strefi e wylotu posiada kierownice pociętych zrębków 

połączoną z górną jego ścianą przegubem i sprzężona z zespołem 

dźwigniowo - linkowym, ze stabilizacją wybranego położenia.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120944 (22) 2012 04 16

(51) A01K 1/02 (2006.01)

 A01K 31/00 (2006.01)

(71) CZEMKO BOGDAN, Poznań

(72) CZEMKO BOGDAN

(54) Wydrążony korpus z drewna litego przeznaczony 
zwłaszcza do wykonywania budek dla ptaków

(57) Zgłoszonym wzorem użytkowym jest korpus przeznaczony 

zwłaszcza do wykonywania budek dla ptaków służących do za-

kładania gniazd, wykonany z jednego kawałka drewna litego. Dla 

istoty zgłoszonego rozwiązania nie ma znaczenia postać lub kształt 

kawałka drewna, z którego jest wykonany. Materiał ten jest wy-

drążony, przy czym wykonany w nim okrągły otwór ma znaczną 

średnicę - niewiele mniejszą od średnicy lub grubości materiału 

i wykonany jest przelotowo w kierunku wzdłuż włókien. Zasad-

niczą cechą korpusu jest przelotowe przecięcie na całej jego dłu-

gości wykonane jednej strony, tworzące szczelinę relaksacyjną (3). 

Jej rola to zapobieganie pękaniu drewna korpusu w czasie jego 

wysychania, oraz umożliwienie łatwego odprowadzania wiórów 

lub trocin powstających podczas operacji wiercenia lub wycinania 

w materiale przelotowego otworu o znacznej średnicy. Niezależnie 

od postaci korpusu zależnej od zastosowanego materiału, korpus 

występuje w dwóch odmianach różniących się sposobem rozwią-

zania tego przecięcia. Może być ono wykonane na dwa sposoby: 

jako miejscowe wybranie fragmentu ściany korpusu, powstające 

w trakcie drążenia okrągłej komory gniazdowej lub jako wzdłużne 

nacięcie korpusu wykonane przed wydrążeniem komory, na tyle 

głębokie, że po wydrążeniu komory, jej ściana ma przelotowe prze-

cięcie do zewnątrz do wewnątrz korpusu. Typowe wymiary korpu-

su, zwłaszcza przeznaczonego na budki dla ptaków, to: długość 

150 mm i większa, średnica otworu 100 mm i większa.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120942 (22) 2012 04 16

(51) A47C 9/00 (2006.01)

(71) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne

(72) KUCHCIŃSKI PIOTR

(54) Taboret
(57) Taboret zawiera tapicerowane nogi (1) w kształcie stożka 

w górnej części stykające się i połączone ze sobą. Nogę (1) stanowią 

płyty (2, 3) w kształcie koła o różnych średnicach osadzone na ścia-

nie (5). Płyty (2, 3) i ściana (5) owinięte są sztywnym materiałem 

i pianką, które nadają stożkowy kształt nogi. Siedzisko (4) składa się 

z czterech identycznych płyt (8) w kształcie części koła ograniczo-

nej dwoma prostymi krawędziami. Każda płyta (8) zamocowana jest 

do innej nogi (1) i pokryta pianką. Nogi i siedzisko pokryte są tkani-

ną lub skórą. Druga postać taboretu charakteryzuję się niewielką 

wysokością nóg oraz znaczną szerokością i głębokością siedziska. 

Trzecią postać taboretu cechuje znaczna jego wysokość.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 07 19

U1 (21) 120964 (22) 2012 04 26

(51) A47C 17/13 (2006.01)

 A47C 17/22 (2006.01)

(71) BIEGAŃSKA MAJA MODERNA COLLEZIONE SPÓŁKA 

CYWILNA, Ostrów Wielkopolski; BIEGAŃSKI ARKADIUSZ 

MODERNA COLLEZIONE SPÓŁKA CYWILNA, 

Ostrów Wielkopolski

(72) BIEGAŃSKA MAJA; BIEGAŃSKI ARKADIUSZ

(54) Mebel do siedzenia i leżenia
(57) Mebel do siedzenia i leżenia przeznaczony do stosowania 

w mieszkaniach bądź innych miejscach gościnno-noclegowych 

utworzony ze skrzyni pościelowej, do której zamocowane jest wy-

suwnie do przodu siedzisko (2) mające przy dolnej czołowej kra-

wędzi zamocowaną ściankę (3) zasłaniającą skrzynię pościelową, 

przestawne do płaszczyzny siedziska (2) oparcie tylne (4) i oparcie 

boczne (5) oraz nóżek (19), na których osadzony jest mebel cha-

rakteryzuje się tym, że umiejscowione na skrzyni siedzisko (2) prze-

dłużone jest drugim mniejszym zamocowanym trwale do bocznej 

ścianki skrzyni pościelowej siedziskiem (6) połączonym trwale 

z przynależnym mu oparciem tylnym (8) oraz oparciem bocznym (9), 

pod drugim mniejszym siedziskiem (6) umiejscowiony jest obudo-

wany ściankami bocznymi (12) oraz ścianką czołową (13) wysuwny 

do przodu wózek (14) wraz z mechanizmem podnośnikowym (15) 

i zamocowanym do tego mechanizmu trzecim siedziskiem (16) 

oraz ma ogranicznik wysuwu wózka (14).

(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 120953 (22) 2012 04 23

(51) A47F 7/28 (2006.01)

 A47F 10/00 (2006.01)

(71) KRÓL SEBASTIAN SM DESIGN SPÓŁKA CYWILNA, 

Pęczerzyno; KRÓL MACIEJ SM DESIGN SPÓŁKA 

CYWILNA, Pęczerzyno

(72) KRÓL SEBASTIAN; KRÓL MACIEJ

(54) Barek
(57) Barek składa się z zawieszanego regału (1), który znajduje się 

wewnątrz dwóch rozsuwanych na boki segmentów obudowy (2) 

i jest z nimi suwliwie połączony za pośrednictwem pary szyn te-

leskopowych (3). Regał (1) posiada ramę (1.1) złożoną z poprze-

czek (1.2) oraz spinających je słupków zewnętrznych (1.3) i słup-

ków wewnętrznych (1.4). Słupki zewnętrzne (1.3) są wyposażone 

we wsporniki (1.5) półek (1.6) i górnej płyty osłonowej (1.7), wypo-

sażonej w wieszaki (1.8) kieliszków i w przymocowany do jej czo-

ła pasek maskujący (1.9). Słupki wewnętrzne (1.4) są wyposażone 

w otwory (1.41) na śruby mocowania do ściany. Każdy segment 

obudowy (2) posiada prostopadłościenną ramę obudowy (2.1), któ-

ra jest obudowana ścianami (2.2) z cienkich płyt dekoracyjnych.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121984 (22) 2013 04 25

(51) A47G 7/04 (2006.01)

 A47B 49/00 (2006.01)

 A01G 9/04 (2006.01)

(31) U201200027 (32) 2012 04 27 (33) EE

(71) Unique Decor OU, Tallin, EE

(72) KORTS RAIMO, EE

(54) Pionowy stojak na doniczki kwiatowe
(57) Pionowy stojak na doniczki kwiatowe, składa się z konstrukcji 

nośnej (1) oraz górnego (7) i dolnego (8) systemu mocującego, 

pozwalających przymocować stojak do podłogi i sufi tu w pokoju. 

Uchwyty (9) podtrzymujące doniczki kwiatowe przymocowane 

są do konstrukcji nośnej. Doniczki mogą być przesuwane w pionie, 

a także obracane wokół osi konstrukcji nośnej. Element, na którym 

stoi doniczka składa się z koszyczka i podstawki.

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120977 (22) 2012 04 27

(51) A47L 9/14 (2006.01)

(71) WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wąbrzeźno

(72) BIEŃKOWSKI PIOTR; BIEŃKOWSKI PAWEŁ

(54) Worek do odkurzacza
(57) Worek do odkurzacza w kształcie prostokąta składa się z wie-

lu warstw materiału termoplastycznego (1). Worek posiada jedną 

warstwę z materiału termoplastycznego (2) pokrytego nanoczą-

steczkami srebra. Warstwa materiału termoplastycznego (2) pokry-

tego nanocząsteczkami srebra znajduje się wewnątrz worka.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120943 (22) 2012 04 16

(51) A63B 29/00 (2006.01)

 A63B 69/00 (2006.01)

(71) MIERZWIŃSKI SŁAWOMIR, Gdynia

(72) MIERZWIŃSKI PAWEŁ

(54) Moduły wspinaczkowe
(57) Moduł wspinaczkowy, przeznaczony do uprawiania wspi-

naczki sportowej, charakteryzuje się tym, że powierzchnia wspi-

naczkowa (2) jest montowana do profi li stalowych (3), które sta-

nowią szkielet nośny dla modułu. Ilość i konfi guracja modułów 

w pojedynczym projekcie jest dowolna.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

U1 (21) 120976 (22) 2012 04 27

(51) B02C 13/08 (2006.01)

 B02C 13/288 (2006.01)

(71) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów

(72) MERCHUT ARTUR; SROCZYŃSKI SŁAWOMIR
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(54) Odsiewacz skrzyniowy młyna wentylatorowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest odsiewacz skrzyniowy 

młyna wentylatorowego, przeznaczony do rozdrabniania, zwłasz-

cza węgla kamiennego. Odsiewacz skrzyniowy młyna wentyla-

torowego, wyposażony w kanał wlotowy, klapy regulacyjne i lej 

nawrotny, charakteryzuje się tym, że sklepienie (4), nad kanałem 

wlotowym (2) do odsiewacza (1), jest pochylone w kierunku wlotu.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121033 (22) 2012 04 25

(51) B28D 1/22 (2006.01)

(71) INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA 

I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa

(72) CHŁOSTA MIROSŁAW; KLACZYŃSKI ROBERT; 

BUDNY EUGENIUSZ

(54) Urządzenie do kruszenia głów zbrojonych pali 
betonowych o przekroju okrągłym

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do obróbki 

głów zbrojonych pali betonowych o przekroju okrągłym, znajdujące 

zastosowanie przy rozkruszaniu głów pali betonowych w procesie 

palowania. Urządzenie do obróbki głów zbrojonych prętami zbro-

jeniowymi pali betonowych ma postać mechanicznych szczęk (2) 

połączonych ze sobą cięgnem (3), które to szczęki (2) są osadzone 

na cylindrycznym korpusie (1) zaopatrzonym w ucha do zacze-

pienia w nich łańcuchowych zawiesi (6) służących podwieszeniu 

urządzenia na osprzęcie maszyny budowlanej. Szczęki (2) od dołu 

są zaopatrzone w ostrza kruszące (4), natomiast w swej górnej czę-

ści są połączone dwoma usytuowanymi poziomo hydraulicznymi 

siłownikami (5).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120975 (22) 2012 04 27

(51) B29C 47/08 (2006.01)

 B29B 17/00 (2006.01)

(71) KONIECZNY HENRYK, Warszawa

(72) KONIECZNY HENRYK

(54) Głowica wytłaczarki
(57) Głowica wytłaczarki (1) ma centralnie położony kanał wielo-

stopniowy (5), zakończony gwintem, w którym jest śruba regulacyj-

na (6) uszczelniona podkładkami (7) i (8), kontrowana nakrętką (9). 

Do kanału wielostopniowego (5) dochodzi prostopadły otwór (10), 

który razem z rurą (11) stanowi kanał wylotowy (12) zakończony 

deklem (13) łączącym się z kołnierzem (15) zbiornika odpadów sta-

łych (16), w którym jest umieszczony wymienny, stożkowy zbiornik 

odpadów (18).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120950 (22) 2012 04 20

(51) B41F 15/08 (2006.01)

 B41F 15/36 (2006.01)

(71) WINKOWSKI ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła

(72) PAWLAK KRZYSZTOF

(54) Zespół napędu posuwisto-zwrotnego, 
zwłaszcza sita maszyny sitodrukowej

(57) Zespół napędu posuwisto-zwrotnego, zwłaszcza sita ma-

szyny sitodrukowej, zawierający ramę korpusu, mechanizm kor-

bowy oraz koła przekładniowe charakteryzuje się tym, że ma koło 

silnika (1), przekazujące napęd na koło korbowe (2), które poprzez 

czop korbowy (3) i korbowód (4) napędza koło pasowe zębate (5), 

a przekładnia zębata (6) przenosi napęd na cylinder (7) maszyny 

drukującej oraz na ramę sita drukującego, przy czym koło zębate (5) 

wykonuje ruch rewersyjny o kącie zależnym od promienia, na któ-

rym zamocowany jest czop korby (3).

(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 120951 (22) 2012 04 20

(51) B41F 23/04 (2006.01)

(71) WINKOWSKI ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła

(72) PAWLAK KRZYSZTOF

(54) Tunel do naświetlania nieciągłego
(57) Tunel do naświetlania nieciągłego zawierający korpus z arku-

szem naświetlania i lampą UV, charakteryzuje się tym, że ma elek-

troniczny zasilacz (1) zasilający lampę UV (2) naświetlającą arkusz (3) 

pokryty czułym na działanie promieni UV, przy czym elektroniczny 

zasilacz (1) sterowany jest za pomocą sterownika (4), który otrzymu-

je sygnały o obecności arkuszy (3) z czujników (5) i (6).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120961 (22) 2012 04 25

(51) B60B 29/00 (2006.01)

 B60S 5/00 (2006.01)

 B25D 1/16 (2006.01)

 B23P 19/04 (2006.01)

 B25B 27/00 (2006.01)

(71) MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola

(72) MALCZEWSKI TOMASZ

(54) Odbijak do kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza 
samochodów ciężarowych i dostawczych

(57) Odbijak do kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza samo-

chodów ciężarowych i dostawczych, zawierający trzpień (1) za-

kończony zaczepem (4), charakteryzuje się tym, że na trzpieniu (1) 

są trwale zamocowane zderzaki (5), pomiędzy którymi jest suwli-

wie osadzony, ręcznie przemieszczany bijak. W pierwszej postaci 

wzoru użytkowego trzpieniem (1) jest bryła ciągła o wydłużonej osi 

wielokrotnie dłuższej od przekroju poprzecznego tej bryły, mająca 

z jednej strony uchwyt (2) a z drugiej jednolitą końcówkę (3) z za-

czepem w kształcie haka (4).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120962 (22) 2012 04 25

(51) B60Q  (2006.01)

(71) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ 

JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA,  Godzikowice

(72) WAŚ JÓZEF; WAŚ LESZEK

(54) Zespolona lampa obrysowa
(57) Zespolona lampa obrysowa przeznaczona do stosowania 

w samochodach ciężarowych, naczepach i przyczepach i zbudo-

wana z osadzonego na ramieniu mocującym (2) korpusu (1), za-

mkniętego z jednej strony kloszem przednim (3), za którym w ob-

sadzie (8) osadzona jest dioda elektroluminescencyjna (7) światła 

obrysowego przedniego, a ze strony przeciwnej kloszem tylnym (9), 

za którym w obsadzie (14) osadzona jest dioda elektroluminescen-

cyjna (13) światła obrysowego tylnego charakteryzuje się tym, 

iż po środku klosza przedniego (3) usytuowany jest klosz światła 

obrysowego przedniego (5) zaś pozostałą cześć tego klosza (3) zaj-

muje urządzenie odblaskowe (6) a po środku klosza tylnego (9) usy-

tuowany jest klosz światła obrysowego tylnego (11) zaś pozostałą 

część tego klosza (9) zajmuje urządzenie odblaskowe (12).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120968 (22) 2012 04 26

(51) B61D 17/10 (2006.01)

(71) PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) LATOŚ MACIEJ

(54) Zestaw podłóg wieloczłonowego pojazdu 
szynowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw podłóg wie-

loczłonowego pojazdu szynowego, w skład którego wchodzi 

podłoga (1), która przeznaczona jest dla skrajnego członu pojazdu 

szynowego oraz podłoga dla środkowego członu pojazdu szyno-

wego. Każda z podłóg posiada znajdujące się na różnej wysokości 

poziomy użytkowe tworzące obniżony poziom (5) i co najmniej 

dwa podwyższone poziomy (4). W podwyższonym poziomie użyt-

kowym podłogi (1) znajdują się schody łączące ten poziom użytko-

wy z obniżonym poziomem użytkowym (5), zaś w drugim z pod-

wyższonych poziomów użytkowych (4) pierwszej podłogi (1) oraz 

w podwyższonych poziomach użytkowych (4) podłogi znajduje się 

pochylnia (7), która łączy podwyższony poziom użytkowym (4) z po-

ziomem użytkowym (5). Pochylna (7) składa się z dwóch odcinków 

pochyłych (10) oraz jednego odcinka poziomego (11). Podwyższo-

ny poziom użytkowy (4) posiada pokład przejściowy (9) rozciągają-

cy się od końca pochylni (7) do końcowej krawędzi krótszego boku 

podłogi (1). Podwyższony poziom użytkowy podłogi (1) znajduje 

się wyżej w stosunku do obniżonego poziomu użytkowego (5) niż 

podwyższony poziom użytkowy (4) pierwszej podłogi (1) i drugiej 

podłogi oraz w części znajdującej się najbliżej czoła skrajnego czło-

nu pojazdu szynowego, zawiera podest pod kabinę maszynisty.

(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 120973 (22) 2012 04 27

(51) B64D 7/00 (2006.01)
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(71) WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA 

AKCYJNA, Łódź

(72) AKSIUCZYC DANIEL

(54) Uchwyt mocowania wyposażenia dodatkowego 
na pionowym pylonie śmigłowca MI-24

(57) Uchwyt mocowania wyposażenia dodatkowego na piono-

wym pylonie śmigłowca MI - 24 stanowi płyta (1) stalowa o kształcie 

zbliżonym do stylizowanej drukowanej litery H z zaoblonymi krawę-

dziami. W geometrycznym środku płyty (1) stalowej usytuowany 

jest otwór (2) okrągły. Na obwodzie otworu (2) okrągłego, w rów-

nych odległościach od jego środka, usytuowane są symetrycznie, 

parami po dwa z każdej strony, cztery otwory (3a), (3b), (3c), (3d) 

o kształcie zbliżonym do fasolki. Na zewnątrz czterech owalnych 

otworów (3a), (3b), (3c), (3d) o kształcie zbliżonym do fasolki usytu-

owane są cztery małe otwory (4a), (4b), (4c), (4d) owalne. Cztery małe 

otwory (4a), (4b), (4c), (4d) owalne usytuowane są na przekątnych 

przechodzących przez środek otworu (2) okrągłego znajdującego 

się w geometrycznym środku poprzeczki stylizowanej drukowanej 

litery H. W każdym z wąskich krótkich boków stylizowanej druko-

wanej litery H, przy górnych krawędziach usytuowany jest jeden 

mały otwór (5a), (5b), (5c), (5d) okrągły. W lewym boku są usytuowa-

ne otwory (5a) i (5b), w prawym boku usytuowane są otwory (5c) 

i (5d). Zarówno boki jak i poprzeczka stylizowanej drukowanej litery 

H na łączeniach i krawędziach mają kształt łuków.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 120957 (22) 2012 04 23

(51) B65D 5/10 (2006.01)

 B65D 5/36 (2006.01)

 B65D 5/42 (2006.01)

(71) EUROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przesiadłów

(72) BOMBOLA BOGUMIŁ

(54) Pudełko
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pudełko z tektury, ma-

jące zastosowanie do pakowania, przechowywania i transportu 

drobnych przedmiotów o niewielkiej wadze, szczególnie przesyłek 

pocztowych. Charakteryzuje się tym, że elementami (11), (12), (13), 

tworzącymi powierzchnię górną jest pole o zarysie w przybliżeniu 

trapezu, łączące się z kolejnymi trzema polami (1), (2), (3), tworzącymi 

ściany boczne, mające linie bigowania (18), będące przedłużeniem 

linii bigowania (5) rozdzielających ściany boczne (1), (2), i (3), ponad-

to z punktu styku linii bigowania (1), oddzielających pola tworzące 

element górny, od pól tworzących ściany boczne (11), (12), (13), ze-

wnętrzne pola (11), (13), tworzące element górny, mają linię bigo-

wania (19), usytuowaną względem wyżej wymienionych linii pod 

kątem 45°, dodatkowo, przy skrajnym polu ścian bocznych (4) ma, 

oddzieloną linią bigowania (10) pokrywę (14).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120971 (22) 2012 04 26

(51) B65G 15/60 (2006.01)

(71) BARANOWSKI GRZEGORZ BIURO HANDLOWE 

AG-TECHNIK, Bełżyce; MICHALSKI TOMASZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOMSTAL, 

Knurów

(72) BARANOWSKI GRZEGORZ; MICHALSKI TOMASZ

(54) Zespół luzowania i trzymania taśm przenośników 
taśmowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół luzowania i trzy-

mania taśm, zwłaszcza do luzowania taśmy lub blokowania taśmy 

na przenośnikach taśmowych podczas prowadzenia różnych prac, 

związanych z eksploatacją przenośnika taśmowego w kopalniach 

zarówno pod ziemią, jak i w kopalniach odkrywkowych, koksow-

niach, ciepłowniach. Zespół trzymania i luzowania taśm składa się 

z listwy dolnej (1) i listwy górnej (2), przy czym do listwy dolnej (1) 

przyspawane są po obu stronach dwa uchwyty (6) oraz blokady (7) 

śrub łączących (4), wyposażone w zabezpieczenia, a do listwy gór-

nej (2) przyspawane są dwa uchwyty (6) i dwie tuleje (3). Pomię-

dzy ramionami listwy górnej (2) i dolnej (1) są dodatkowe listwy 

jako prostopadłe płaskowniki (9), przyspawane w linii prostej po-

między tulejami, oraz przyspawane płaskowniki (10) równolegle 

do powierzchni zaciskowej listwy, do krawędzi górnych tych listew. 

Na obydwu listwach (1, 2), od wewnętrznej strony, naniesiona jest 

specjalna warstwa antypoślizgowa. Docisk realizowany jest poprzez 

jedną z nakrętek (5), a uchwyty (6) służą do umieszczania w nich 

szekli (8).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120940 (22) 2012 04 16

(51) B65G 61/00 (2006.01)

(71) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK 

MICHAŁ ZIOMEK, Radom

(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW; ZIOMEK MICHAŁ

(54) Automatyczny robot rozładunkowy, zwłaszcza 
do skrzyniopalet z owocami

(57) Automatyczny robot rozładunkowy, zwłaszcza do rozładunku 

owoców ze skrzynio-palet, mogący mieć zastosowanie w procesach 
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przetwórczych przemysłu spożywczego, w procesach sortowania, 

a następnie magazynowania owoców posortowanych, posiadają-

cy konstrukcję nośną torowiska (A), która składa się z co najmniej 

czterech słupów nośnych (1), osadzonych na podstawach (2), które 

wspierane są przez pręty stabilizujące (3), oraz wsporniki dolne (6), 

charakteryzuje się tym, że na słupach nośnych (1) osadzone jest 

poziomo torowisko jazdy wózka obrotowego chwytaka pneuma-

tycznego, podnoszonego i opuszczanego na teleskopie, który jest 

zamontowany do wózka jezdnego i obracany o 90 stopni w pozio-

mie przez zespół obrotu chwytaka pneumatycznego.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

U1 (21) 120960 (22) 2012 04 24

(51) C09J 7/00 (2006.01)

 B32B 27/20 (2006.01)

(71) DALPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Poznań

(72) RAWECKI WACŁAW

(54) Zwój taśmy samoprzylepnej na bazie folii 
polipropylenowej

(57) Zwój taśmy samoprzylepnej na bazie folii polipropylenowej, 

zawiera nawinięte na tuleję rdzeniową trzy, połączone ze sobą war-

stwy wykonane z różnych materiałów. W taśmie samoprzylepnej 

nawiniętej na tuleję rdzeniową między warstwą folii polipropyle-

nowej (2) o płaskim przekroju poprzecznym, i warstwą kleju (3), za-

mknięta jest warstwa barwników drukarskich (4) o liniaturze rastra 

powyżej 120 lpi.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

U1 (21) 120969 (22) 2012 04 26

(51) E04B 1/38 (2006.01)

 E04B 2/96 (2006.01)

 E04F 13/21 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(72) RUŚNIOK DARIUSZ; WALIGÓRSKI ŁUKASZ

(54) Zestaw do mocowania wypełnień stałych w lekkich, 
zawieszanych ścianach osłonowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do mocowa-

nia wypełnień stałych w lekkich, zawieszanych ścianach osłono-

wych, który zawiera połączone ze sobą profi le słupów (2) i rygli (3) 

tworzące konstrukcję nośną w postaci rusztu aluminiowego, przy 

czym słupy (2) i rygle (3) są wyposażone we wkłady ogniochronne 

i są zamontowane wewnątrz aluminiowego kształtownika, pełnią-

cego rolę wzmocnienia. Na obwodzie konstrukcji nośnej w postaci 

słupów (2) i rygli (3) mocuje się za pomocą umieszczonych obok 

siebie dwóch dociskowych płytek (6) oraz śrub (7), osadzonych 

na dystansowych tulejach wypełnienia osłonowych ścian w posta-

ci przeszkleń stałych i/lub paneli nieprzeziernych.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120970 (22) 2012 04 26

(51) E04B 1/38 (2006.01)

 E04B 2/96 (2006.01)

 E04F 13/21 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(72) RUŚNIOK DARIUSZ; WALIGÓRSKI ŁUKASZ

(54) Zestaw do mocowania wypełnień stałych w lekkich, 
zawieszanych ścianach osłonowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do mocowa-

nia wypełnień stałych w lekkich, zawieszanych ścianach osłono-

wych, który zawiera połączone ze sobą profi le słupów (2) i rygli (3) 

tworzące konstrukcję nośną w postaci rusztu aluminiowego, przy 

czym słupy (2) i rygle (3) zostały wyposażone we wkłady ognio-

chronne i są zamontowane wewnątrz aluminiowego kształtowni-

ka pełniącego rolę wzmocnienia. Na obwodzie konstrukcji nośnej 

w postaci słupów (2) i rygli (3) mocuje się za pomocą dociskowych 

płytek (6) oraz śrub (7) osadzonych na dystansowych tulejach wy-
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pełnienia osłonowych ścian w postaci przeszkleń stałych i/lub pa-

neli nieprzeziernych.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120966 (22) 2012 04 26

(51) E04F 11/00 (2006.01)

 E04G 5/00 (2006.01)

 E04H 3/00 (2006.01)

 E06C 7/00 (2006.01)

(71) MATUSZEWSKI KONRAD, Przeźmierowo; 

MATUSZEWSKI TOMASZ, Przeźmierowo

(72) MATUSZEWSKI KONRAD; MATUSZEWSKI TOMASZ

(54) Wielofunkcyjny podest schodowy i trójwymiarowa 
kostka podestowa

(57) Wielofunkcyjny podest schodowy charakteryzuje się tym, 

że stanowi sześciościenną bryłę z wyciętymi stopniami (2), wykona-

ną ze spienionego tworzywa sztucznego.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120955 (22) 2012 04 23

(51) E06B 3/42 (2006.01)

 E05D 15/06 (2006.01)

(71) VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF; NADOLSKI JANUSZ; 

ZIELIŃSKI MICHAŁ

(54) Prowadnik uniwersalny do drzwi przesuwnych
(57) Prowadnik uniwersalny do drzwi przesuwnych służy do pro-

wadzenia drzwi po zewnętrznych i wewnętrznych płaszczyznach 

drzwi. Stosuje się go do drzwi przejściowych oraz w drzwiach syste-

mów do szaf. Montowany jest do dowolnego podłoża lub do dol-

nego wieńca szafy. W zależności od podłoża przykręcany jest 

odpowiednimi wkrętami. Konstrukcja prowadnika uniwersalnego 

do drzwi przesuwanych według wzoru użytkowego umożliwia 

zastosowanie go do dowolnego typu drzwi. Listwa prowadząco-

ustalająca (01) oraz płetwy prowadzące (02) wykonane są z trans-

parentnego poliwęglanu, a dzięki swej dużej wytrzymałości i ela-

styczności mają zastosowanie do drzwi lekkich i ciężkich, grubych 

i cienkich, a także szklanych, przy których bezpieczeństwo ma 

ogromne znaczenie.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120956 (22) 2012 04 23

(51) E06B 3/42 (2006.01)

 E05D 15/06 (2006.01)

(71) VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF; NADOLSKI JANUSZ; 

ZIELIŃSKI MICHAŁ

(54) Uniwersalny wózek jezdny
(57) Uniwersalny wózek jezdny, ma zastosowanie w systemie 

do szaf z drzwiami przesuwnymi poruszającymi się po takim sa-

mym profi lu dolnym i górnym. Montowany jest na tylnej płaszczyź-

nie skrzydła drzwi (07) za pomocą wkrętów do drewna (06). W dol-

nym wózku jezdnym układ regulacyjno-dociskowy jest układem 

statycznym i spełnia rolę regulacji skrzydła drzwi (07) góra-dół, 

natomiast w górnym wózku jezdnym układ regulacyjno-dociskowy 

jest układem dynamicznym i spełnia rolę regulacji siły docisku koła 

do toru jezdnego (08). Oba warianty wózków składają się dokładnie 

z tych samych elementów, różnicą jest jedynie montaż układu re-

gulacyjno-dociskowego składającego się z następujących elemen-

tów: śruby ustawczej (03), sprężyny regulacyjnej (04) oraz nakrętki 

specjalnej (05).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

U1 (21) 120952 (22) 2012 04 20

(51) F23D 1/00 (2006.01)

(71) TEKLA WIESŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY 

TEKLA, Strumień

(72) TEKLA WIESŁAW; TEKLA KRZYSZTOF
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(54) Palnik kotła CO
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik kotła CO, który 

przeznaczony jest do spalania paliw stałych, które do paleniska 

transportowane są w sposób wymuszony za pomocą transportera 

ślimakowego, a do strefy spalania dostarczane jest powietrze przez 

dysze powietrzne. Palnik kotła CO, umieszczony wewnątrz zamy-

kanej drzwiami komory paleniska, zaopatrzony w ruszt oraz dysze 

nadmuchowe, znajdujące się nad rusztem, charakteryzuje się tym, 

że dolna część paleniska jest o około 0,5 razy dłuższa od górnej 

części paleniska, która ma trzy dysze nadmuchowe, gdzie pierwsza 

dysza umieszczona jest w odległości wynoszącej około 0,45 długo-

ści paleniska, dysza (B) umieszczona jest w odległości wynoszącej 

około 0,49 długości paleniska, a dysza (C) umieszczona jest w od-

ległości wynoszącej około 0,21 długości paleniska, przy czym dol-

na część paleniska ma ruszt (4) o kształcie zbliżonym do rozwartej 

litery „U”, który jest utworzony z dna (8) i ścian bocznych oraz ścian 

górnych, gdzie kąt zawarty pomiędzy dnem (8), a ścianką boczną 

wynosi 120°, natomiast kąt zawarty pomiędzy ścianką boczną i gór-

ną ścianką wynosi 150° i jest wyposażona w rzędy przelotowych 

otworów, które oddalone są od siebie o wartość około 0,13 długości 

paleniska.

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120949 (22) 2012 04 20

(51) F23L 17/00 (2006.01)

 E04F 17/02 (2006.01)

 F24F 7/06 (2006.01)

(71) DOBOSZ SŁAWOMIR USŁUGI MECHANICZNO 

ELEKTRYCZNE UMEKS, Stróżewko

(72) DOBOSZ SŁAWOMIR

(54) Wyciąg kominowy
(57) Wyciąg kominowy posiada kanał chłodzący (1) z silnikiem 

wentylatora (2) oraz łopatkami wentylatora (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120963 (22) 2012 04 26

(51) F24H 1/24 (2006.01)

 F24H 1/26 (2006.01)

(71) ŚLIWA MIROSŁAW ARDEO SPÓłKA CYWILNA, Pleszew; 

ŚLIWA SŁAWOMIR ARDEO SPÓłKA CYWILNA, Pleszew

(72) ŚLIWA MIROSŁAW; ŚLIWA SŁAWOMIR

(54) Kocioł grzewczy na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł grzewczy na pa-

liwo stałe, mający zastosowanie do instalacji centralnego ogrze-

wania małych i średnich obiektów budowlanych. Kocioł grzewczy 

charakteryzuje się tym, że w każdym z kanałów (5) usytuowany jest 

zespół zgarniaczy (7) sadzy w postaci prętów o kształcie jak prze-

krój poziomy kanałów (5), osadzonych łącznikami na wspólnym 

trzpieniu, mającym swój górny kraniec powyżej górnej ściany kor-

pusu pieca.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120974 (22) 2012 04 27

(51) F28D 7/00 (2006.01)

 E21F 3/00 (2006.01)

(71) KAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów

(72) ROŻENEK ZENON

(54) Wymiennik ciepła w układzie chłodzenia gazu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wymiennik ciepła, 

w układzie chłodzenia gazu, stosowany w przestrzeniach zagrożo-

nych wybuchem, zwłaszcza w pokładach i wyrobiskach kopalnia-

nych, przy odprowadzaniu wydzielającego się metanu. Wymiennik 

ciepła jest zbudowany z segmentowej obudowy składającej się 

z kształtowych elementów: dyfuzora (2) i konfuzora (3), połączo-

nych prostopadłościenną ramą (1), w której jest osadzony znany, 

przepływowy chłodzący wkład (5). Dyfuzor (2) i konfuzor (3) mają 

kształt stożka ściętego. Rama (1) jest wsparta na podstawie (7) 

i jest konstrukcją rozłączną, korzystnie skręcaną. Segmenty obu-

dowy (1), (2), (3), są zewnętrznie lub wewnętrznie wzmocnione 

sztywnymi elementami konstrukcyjnymi (12). Rozwiązanie kon-

strukcyjne wymiennika ciepła zapewnia znaczne schłodzenie prze-

pływającego w rurociągu gazu, np. metanu i przekazanie go do in-

nego odbiornika.

(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ  G

FIZYKA

U1 (21) 120958 (22) 2012 04 23

(51) G02C 9/02 (2006.01)

 A61F 9/02 (2006.01)

(71) GAWEŁ-KARWATKA DANIEL, Kiełczów

(72) GAWEŁ-KARWATKA DANIEL

(54) Nakładka przeciwsłoneczna na okulary
(57) Nakładka przeciwsłoneczna na okulary, zawierająca dwie 

szybki (5), osadzone w oprawce (6) charakteryzuje się tym, że szyb-

ki połączone są ruchomo przy pomocy mechanizmu sprężyno-

wego, przy czym na obwodzie oprawki (6) znajdują się zaczepy (4) 

w postaci elementów podłużnych zagiętych w kierunku wklęsłej 

wewnętrznej części szybek. Mechanizm sprężynowy składa się 

z łącznika (2) połączonego na stałe z górną częścią oprawki (6) 

i z łącznika (3) połączonego na stałe z górną częścią drugiej opraw-

ki (6). Łącznik (2) mechanizmu sprężynowego ma postać drutu lub 

pręta, który ulega rozwidleniu na dwa równoległe druty lub prę-

ty, połączone ze sobą przy pomocy zderzaków (7) i (8), przy czym 

w zderzakach (7) i (8) znajdują się otwory, przez które przechodzi 

łącznik (3). Na łączniku (3) pomiędzy zderzakami (7) i (8) znajduje się 

sprężyna, która swoimi końcami opiera się o zderzaki (7) i (8).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 120978 (22) 2012 04 27

(51) G09F 1/06 (2006.01)

 A47F 5/11 (2006.01)

 G09F 15/00 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie

(72) MARCZUK ADAM

(54) Element rozporowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element rozporowy 

wykonany z tektury mający w postaci złożonej kształt wielościanu, 

charakteryzujący się tym, że w stanie rozłożonym składa się z jed-

nego wykroju złożonego z sześciu równoległych ścian (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

utworzonych wzdłuż linii gięć (7, 8, 9, 10, 11), natomiast w stanie 

złożonym powierzchnie ścian zewnętrznych wykroju lewej (1) i pra-

wej (6) przylegają do siebie i usytuowane są wewnątrz otwartego 

wielościanu utworzonego przez pozostałe ściany wykroju (2, 3, 4, 5) 

w ten sposób, iż w przekroju poprzecznym wielościanu, którym jest 

prostokąt stanowią jego przekątną, przy czym całość utrzymywana 

jest w tym położeniu za pomocą elementu elastycznego zaczepio-

nego w wycięciach (14, 15, 16,17,18, 22, 23).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120972 (22) 2012 04 27

(51) G09F 19/22 (2006.01)

(71) STUDIO 55 M. SZCZERBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Ględowo

(72) SZCZERBA MARCIN; SZCZERBA MAREK; 

KRASSOWSKI SŁAWOMIR

(54) Wielkoformatowy płasko-przestrzenny nośnik 
reklamowy

(57) Wielkoformatowy płasko-przestrzenny nośnik reklamowy 

ma nośnik (1) grafi ki, mocowany do elewacji budynku (2), a na no-

śniku (1) grafi ki zamocowana jest półpłaska quasiforma fi gury (3) 

reklamowanej, przy czym ściana przednia jest wypukła, eksponu-

je i odzwierciedla kształt fi gury, zaś ściana tylna fi gury jest płaska 

i przylega do nośnika, a wnętrze fi gury wypełnia powietrze dostar-

czane przez wentylator (4) sieciowy.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 120948 (22) 2012 04 20

(51) H05K 5/00 (2006.01)

 H04Q 1/00 (2006.01)

 H04Q 1/10 (2006.01)

(71) STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ SPÓŁKA AKCYJNA 

W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gdynia

(72) PIECHOWSKI LESZEK; STANKIEWICZ ANDRZEJ

(54) Obudowa terminala środków łączności
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa terminala 

środków łączności, służąca do prowadzenia łączności zewnętrz-

nej z wykorzystaniem radiowych urządzeń łączności, oraz do pro-

wadzenia łączności wewnętrznej, w sieci łączności bezpośrednio 

związanej z komunikacją, zwłaszcza na okręcie. Istota wzoru użyt-

kowego polega na tym, że obudowa terminala środków łączności 

ma kształt prostopadłościanu, w którym wyróżnia się ścianę czo-

łową (1) i ścianę dolną. Ściana czołowa zawiera przycisk (3) wraz 

z opisem EXT i diodą LED (3a) wbudowaną w ten przycisk. Służy 

on do wyboru zewnętrznych środków łączności. Kolejno zawiera 

przycisk (4), wraz z opisem INT i diodą LED (4a) wbudowaną w ten 

przycisk. Służy on do wyboru wewnętrznych środków łączności. 
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Grupa przycisków (5) w ilości 8 sztuk, służy do wyboru terminala, 

który pracuje z zewnętrznymi środkami łączności. Wybranie ter-

minala sygnalizowane jest podświetleniem diody LED (6), wbu-

dowanej w przycisk. Kolejna grupa przycisków (7) w ilości 8 sztuk, 

służy do wyboru terminala, do pracy z wewnętrznymi środkami 

łączności. Wybranie terminala sygnalizowane jest podświetleniem 

diody LED (8), wbudowanej w przycisk. Zaletą obudowy termina-

la środków łączności jest to, że spełnia dwie podstawowe funkcje 

w zakresie funkcjonowania łączności na okręcie. Funkcja pierwsza, 

to prowadzenie łączności zewnętrznej, z wykorzystaniem radio-

wych środków łączności. Funkcja druga, to prowadzenie łączności 

wewnętrznej, pomiędzy innymi terminalami, znajdującymi się też 

w drugiej funkcji pracy. Obudowa terminala środków łączności sta-

nowi jednolitą, zwartą całość konstrukcyjną, która zapewnia jej peł-

ną funkcjonalność.

(14 zastrzeżeń)
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399830 C12R (2006.01) 31

401248 A24C (2006.01) 2

401654 B01J (2006.01) 9

402622 B01D (2006.01) 8

403545 B29B (2006.01) 15

403607 A01N (2006.01) 2

403633 A24C (2006.01) 3

403685 E21C (2006.01) 36

Int. Cl. Strona

321321321

Nr 
zgłoszenia

Int. Cl. Strona
Nr 

zgłoszenia
Int. Cl. Strona

Nr 
zgłoszenia

WYKAZ  NUMEROWY  WZORÓW  UŻYTKOWYCH 

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

120940 B65G (2006.01) 55

120942 A47C (2006.01) 51

120943 A63B (2006.01) 52

120944 A01K (2006.01) 51

120946 A01D (2006.01) 50

120948 H05K (2006.01) 59

120949 F23L (2006.01) 58

120950 B41F (2006.01) 53

120951 B41F (2006.01) 54

120952 F23D (2006.01) 57

120953 A47F (2006.01) 52

120954 A01D (2006.01) 50

120955 E06B (2006.01) 57

120956 E06B (2006.01) 57

120957 B65D (2006.01) 55

120958 G02C (2006.01) 59

120960 C09J (2006.01) 56

120961 B60B (2006.01) 54

120962 B60Q (2006.01) 54

120963 F24H (2006.01) 58

120964 A47C (2006.01) 51

120965 A01D (2006.01) 50

120966 E04F (2006.01) 57

120968 B61D (2006.01) 54

120969 E04B (2006.01) 56

120970 E04B (2006.01) 56

120971 B65G (2006.01) 55

120972 G09F (2006.01) 59

120973 B64D (2006.01) 54

120974 F28D (2006.01) 58

120975 B29C (2006.01) 53

120976 B02C (2006.01) 52

120977 A47L (2006.01) 52

120978 G09F (2006.01) 59

121033 B28D (2006.01) 53

121984 A47G (2006.01) 52



INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZGŁOSZEŃ  WYNALAZKÓW 

I  WZORÓW  UŻYTKOWYCH,  O  KTÓRYCH  OGŁOSZENIE  UKAZAŁO  SIĘ 

POPRZEDNIO  W  BIULETYNACH  URZĘDU  PATENTOWEGO

Nr 
zgłoszenia 

macierzystego

Numer BUP, 
w którym 
ogłoszono 

o zgłoszeniu 
macierzystym

Symbol MKP 
pod którym 
ogłoszono 

o zgłoszeniu 
macierzystym

Nr 
zgłoszenia 

wydzielonego

Data zgłoszenia 
wydzielonego

Symbol MKP 
zgłoszenia 

wydzielonego

119841 20/2012 H01M 10/02

H01M 2/02

122150 2011.03.14 H01M 2/02

H01M 10/02

388471 2/2011 B64D 33/08 404680 2009.07.06 B64D 33/08

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY 

ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK

Nr zgłoszenia wzory użytkowego Nr zgłoszenia macierzystego Nr i rok wydania Biuletynu Urzędu Patento-

wego

121575 386393 10/2010

121658 381360 13/2008

121931 384782 20/2009

122032 393310 9/2011



IV.  INFORMACJE

INFORMACJA  O  ZŁOŻENIU  TŁUMACZENIA  NA  JĘZYK  POLSKI  

ZASTRZEŻEŃ  PATENTOWYCH  EUROPEJSKIEGO  ZGŁOSZENIA  PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej 

klasyfi kacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)

11840625.5 C07D 209/52 (2006.01)

 C07C 231/18 (2006.01)

 C07C 231/20 (2006.01)

 C07C 233/47 (2006.01)

Aarti Healthcare Limited

Sposób wytwarzania Ramiprilu



B.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (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)*

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy 

wspólnego znaku towarowego, wspólnego 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



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(540) RAP’ss

(511) 32

(210) 416363 (220) 2013 07 08

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) GRANDE LORENZO

(511) 30

(210) 416368 (220) 2013 07 08

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) PatiLiu

(511) 25

(210) 416372 (220) 2013 07 08

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) PatiLiu

(531) 2.3.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25

(210) 416378 (220) 2013 07 08

(731) INVENA SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin

(540) invena

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 11, 17, 19, 20, 21

(210) 416379 (220) 2013 07 08

(731) SKIPPER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rewa

(540) SKIPPER

(511) 41, 43

(210) 416381 (220) 2013 07 08

(731) GINSANA SA, Bioggio, CH

(540) SYMNATAL PRO BABY

(511) 05

(210) 416382 (220) 2013 07 08

(731) SKIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rewa

(210) 414746 (220) 2013 07 16

(731) BIELECKI JERZY JB MULTIMEDIA, Biała Podlaska

(540) JB MULTIMEDIA Your IT Partner

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09

(210) 414865 (220) 2013 07 17

(731) SIWIK SYLWIA POLAND LAND, Białystok

(540) La Mariee

(511) 25, 35, 45

(210) 415177 (220) 2013 07 16

(731) RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) producent Dustera - najlepiej sprzedającego się 4x4 

na polskim rynku w 2012 roku

(511) 12, 35, 36, 39

(210) 415178 (220) 2013 07 16

(731) RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) właściciel marki Dacia, która odnotowała największy 

wzrost sprzedaży w 2012 roku

(511) 12, 35, 36, 39

(210) 416347 (220) 2013 07 08

(731) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała

(540) Mr. GUGU & Miss GO

(531) 25.12.3, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25

(210) 416349 (220) 2013 07 08

(731) DZIEMBA ROBERT, Kołobrzeg

(540) miasto kołobrzeg. pl

(531) 6.7.4, 6.7.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 416352 (220) 2013 07 08

(731) FUHRMANN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyn Zdrój
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(540) S Skipper

(531) 18.3.21, 27.5.1, 29.1.4

(511) 41, 43

(210) 416383 (220) 2013 07 08

(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów

(540) BIOGENA PHARMA

(531) 26.11.2, 27.5.1

(511) 03

(210) 416384 (220) 2013 07 08

(731) KRÓL SŁAWOMIR, Radom

(540) Zamki

(531) 26.11.1, 27.5.1

(511) 26

(210) 416386 (220) 2013 07 08

(731) ALL FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(540) Neuro Sen

(511) 05, 32, 35

(210) 416387 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) eMakler

(511) 36

(210) 416388 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) eMAKLER

(511) 36

(210) 416389 (220) 2013 07 08

(731) AMC PHARMA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, 

Warszawa

(540) DEPRISAN

(511) 05

(210) 416390 (220) 2013 07 08

(731) KULPA MARCIN MINIBOARDMEDIA, Rudna Wielka

(540) niceplace

(531) 24.15.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 16, 35

(210) 416391 (220) 2013 07 08

(731) SZRAMKE KAZIMIERZ, Bydgoszcz

(540) PiK

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 05

(210) 416392 (220) 2013 07 08

(731) SZRAMKE KAZIMIERZ, Bydgoszcz

(540) PsiK PsiK

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 05

(210) 416393 (220) 2013 07 08

(731) SZRAMKE KAZIMIERZ, Bydgoszcz

(540) SePiK

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 05

(210) 416394 (220) 2013 07 08

(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno

(540) Target

(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 05, 07, 09, 31, 39, 41, 44

(210) 416395 (220) 2013 07 08

(731) GNYLA ADAM, GNYLA MAŁGORZATA HABRO 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) Habro-LIN suplement diety WSPIERA NATURALNY 

SYSTEM OBRONY ORGANIZMU

(531) 1.15.9, 1.15.15, 5.9.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05, 35

(210) 416396 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) eKarty

(511) 36

(210) 416397 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) eKARTY

(511) 36

(210) 416398 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) izzyKonto

(511) 36

(210) 416399 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) izzyKONTO

(511) 36

(210) 416400 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) mPortfel

(511) 36

(210) 416401 (220) 2013 07 08

(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) mPORTFEL

(511) 36

(210) 416402 (220) 2013 07 08

(731) POLSKO-ROSYJSKA IZBA 

HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA, Warszawa

(540) Izba Gospodarcza Polska-Rosja

(511) 35, 41, 42

(210) 416403 (220) 2013 07 08

(731) POLSKO-ROSYJSKA IZBA 

HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA, Warszawa

(540) Polsko-Rosyjska Izba Gospodarcza

(511) 35, 41, 42

(210) 416404 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.6

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416405 (220) 2013 07 09

(731) VIVE - TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) vive textile plastic

(511) 21, 40

(210) 416406 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416407 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416408 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.6

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416409 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416410 (220) 2013 07 08

(731) GDYNIA WATERFRONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) GDYNIA WATERFRONT

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 44

(210) 416411 (220) 2013 07 08

(731) ZAKŁADY ELEKTRONOWE LAMINA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Piaseczno

(540) LAMINA

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 09

(210) 416412 (220) 2013 07 08

(731) ZAKŁADY ELEKTRONOWE LAMINA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Piaseczno

(540) LAMINA

(511) 09

(210) 416413 (220) 2013 07 09

(731) MIŚKIEWICZ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-

-HANDLOWO-USŁUGOWY MULTI-SMAK, Magnuszew

(540) 

(531) 1.3.1, 1.3.2, 26.5.8, 29.1.14

(511) 29, 32

(210) 416414 (220) 2013 07 09

(731) CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciernie

(540) 

(531) 3.4.11, 3.4.24, 27.5.1

(511) 06, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 40, 41

(210) 416415 (220) 2013 07 08

(731) RYBACKI BARTOSZ, Jelenia Góra

(540) berens

(531) 27.5.1

(511) 25

(210) 416416 (220) 2013 07 08

(731) FIRESHOP.PL, Grodków

(540) FiRESHOP

(511) 01, 09, 25

(210) 416417 (220) 2013 07 08

(731) BANK SPÓŁDZIELCZY W KROŚCIENKU NAD 

DUNAJCEM, Krościenko nad Dunajcem

(540) Pieniński Bank Spółdzielczy

(531) 1.17.11, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36

(210) 416418 (220) 2013 07 08

(731) RUCIŃSKI WŁODZIMIERZ RUBEX PPHU 

BUDOWNICTWO-REMONTOWE, Łódź

(540) RUBEX BUDOWNICTWO-REMONTOWE

(531) 26.3.23, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 37

(210) 416419 (220) 2013 07 08

(731) GIGANTO POLSKA SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) LUXMAPA

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 416420 (220) 2013 07 08

(731) JANKOWSKA-FISHMAN ELŻBIETA JÓZEFINA 

ART FACTORY, Krosno

(540) JJ Józefi na

(531) 1.15.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 11, 16, 21

(210) 416421 (220) 2013 07 08

(731) SWANCAR CEZARY, Dzierżoniów

(540) 
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(531) 26.3.4, 29.1.12

(511) 16, 35, 41

(210) 416422 (220) 2013 07 08

(731) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec Zdrój

(540) Selenka

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 416423 (220) 2013 07 08

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) Królewski

(531) 24.9.2, 27.5.1, 29.1.2

(511) 29

(210) 416424 (220) 2013 07 09

(731) SYBICKA ANNA, Płońsk

(540) Respiranum

(511) 05, 30

(210) 416425 (220) 2013 07 08

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) KRÓLEWSKI

(511) 29

(210) 416426 (220) 2013 07 08

(731) GMINA MIELNIK, Mielnik

(540) uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy

(531) 5.3.11, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 44

(210) 416427 (220) 2013 07 09

(731) SYBICKA ANNA, Płońsk

(540) Respinus

(511) 05, 30

(210) 416428 (220) 2013 07 09

(731) SYBICKA ANNA, Płońsk

(540) feveran

(511) 05, 30

(210) 416429 (220) 2013 07 09

(731) SYBICKA ANNA, Płońsk

(540) tussilan

(511) 05, 30

(210) 416430 (220) 2013 07 08

(731) GMINA MIELNIK, Mielnik

(540) uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy

(531) 5.3.11, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 44

(210) 416431 (220) 2013 07 09

(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Sinuactive

(511) 05, 30

(210) 416432 (220) 2013 07 08

(731) NOVVAK JEWELLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NOVVAK JEWELLERY

(531) 17.2.1, 17.2.2, 27.5.1

(511) 14, 36, 40, 42

(210) 416433 (220) 2013 07 08

(731) NOVVAK JEWELLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 17.2.1, 17.2.2

(511) 14, 36, 40, 42

(210) 416434 (220) 2013 07 08

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Toffl  airs

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35

(210) 416435 (220) 2013 07 08

(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) STOŁECZNA

(511) 30, 35

(210) 416436 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Ligamento

(511) 05

(210) 416437 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Oprin

(511) 05

(210) 416438 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Relash

(511) 05

(210) 416439 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Sunslim

(511) 05

(210) 416440 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Nervocalm

(511) 05

(210) 416441 (220) 2013 07 09

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) ENEDUO

(511) 24, 25

(210) 416442 (220) 2013 07 09

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) eneduo

(531) 2.5.25, 2.5.24, 27.5.1, 29.1.15

(511) 24, 25

(210) 416443 (220) 2013 07 08

(731) KNOCK OUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KnockOut Promotions

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) 416444 (220) 2013 07 08

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) teslor

(511) 03, 05, 29

(210) 416445 (220) 2013 07 08

(731) ARC RYNEK I OPINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AdVise

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 416446 (220) 2013 07 08

(731) GOLA PRZEMYSŁAW, Rokitno Szlacheckie

(540) fokki

(511) 25

(210) 416447 (220) 2013 07 08

(731) BRAND MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) RAZOWY KWAS CHLEBOWY

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 416448 (220) 2013 07 08

(731) WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) Ibuk Libra

(511) 35, 38, 41

(210) 416450 (220) 2013 07 08

(731) LUBAS SEBASTIAN, LUBAS JORDAN JORDAN SPÓŁKA 

CYWILNA, Częstochowa

(540) JORDAN
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(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 26, 35

(210) 416451 (220) 2013 07 08

(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL

(540) MANGO MAYHEM

(511) 03

(210) 416452 (220) 2013 07 08

(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) POMOC MIERZONA KILOMETRAMI km

(531) 2.9.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) 416454 (220) 2013 07 09

(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy

(540) ImPuls

(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01

(210) 416455 (220) 2013 07 10

(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE

(540) MAGLIS

(511) 09, 35, 44

(210) 416456 (220) 2013 07 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

RETRUS ANDRZEJ DŁUGOSZ I ILONA DŁUGOSZ 

SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa

(540) retrus

(511) 12, 20, 28, 35

(210) 416457 (220) 2013 07 15

(731) LUBOMIRSKA-BĘDKOWSKA KRYSTYNA MARIA, 

Kraków

(540) Fundusz hr. Feliksa i Emilii Sobańskich

(511) 16, 30, 33, 35, 36, 38, 42

(210) 416458 (220) 2013 07 15

(731) LUBOMIRSKA-BĘDKOWSKA KRYSTYNA MARIA, 

Kraków

(540) Fundusz im. Księcia Eugeniusza Lubomirskiego

(511) 14, 16, 35, 36, 38, 42

(210) 416459 (220) 2013 07 09

(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) Skin CrystalCare

(531) 1.15.15, 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03

(210) 416460 (220) 2013 07 10

(731) GEROU KONSTANTINOS, Ateny, GR

(540) Like!

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16

(210) 416462 (220) 2013 07 09

(731) LASKOWSKA MAŁGORZATA PHU GRACJA, Gryfi ce

(540) BRAGGASHOP GRYFICE

(531) 16.1.4, 16.1.16, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 416463 (220) 2013 07 09

(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŚWIEŻE Z NATURY Kasztelan Niepasteryzowane 

RECEPTURA BROWAR SIERPC ŚWIEŻE Z NATURY 

NIEPASTERYZOWANE GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI 

SIERPC Kasztelan A.D. 1322 Niepasteryzowane Nigdy 

nie jeżdżę po alkoholu

(531) 2.1.4, 6.7.25, 5.3.11, 5.7.2, 25.1.15, 27.5.1, 23.1.1, 29.1.15

(511) 32
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(210) 416464 (220) 2013 07 09

(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Kasztelan świeże z natury Kasztelan 

Niepasteryzowane RECEPTURA BROWAR SIERPC 

ŚWIEŻE Z NATURY

(531) 2.1.4, 5.3.11, 5.7.2, 6.7.25, 19.7.1, 23.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 32

(210) 416465 (220) 2013 07 09

(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŚWIEŻE Z NATURY Kasztelan Niepasteryzowane 

RECEPTURA BROWAR SIERPC ŚWIEŻE Z NATURY 

NIEPASTERYZOWANE GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

(531) 2.1.4, 5.3.11, 5.7.2, 6.7.25, 19.3.1, 23.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 32

(210) 416466 (220) 2013 07 09

(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski

(540) KLEiB TĘCZA KOLORÓW

(531) 1.15.1, 26.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 01, 02, 05, 17, 19

(210) 416467 (220) 2013 07 09

(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski

(540) KLEIB

(511) 01, 02, 05, 17, 19

(210) 416468 (220) 2013 07 09

(731) MADRO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) MADRO WROCŁAW

(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 07, 11, 40

(210) 416469 (220) 2013 07 09

(731) MADRO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) MADRO WROCŁAW

(511) 07, 11, 40

(210) 416470 (220) 2013 07 09

(731) VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław

(540) Apteka Vademecum Blisko i tanio!

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 10, 35

(210) 416471 (220) 2013 07 09

(731) VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław

(540) Vademecum Blisko i tanio!

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 10, 35

(210) 416472 (220) 2013 07 09

(731) ZWOLIŃSKA JOLANTA JDZ, Warszawa

(540) NANODISC

(511) 03

(210) 416473 (220) 2013 07 09

(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
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(540) BETO 150 ZK

(511) 05

(210) 416474 (220) 2013 07 09

(731) MUNDIPHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) receptanaból OGÓLNOPOLSKI PORTAL MEDYCZNY 

DLA PROFESJONALISTÓW

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 41

(210) 416475 (220) 2013 07 09

(731) BIAVITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) BiaVita

(511) 35, 36, 41, 43, 44

(210) 416476 (220) 2013 07 09

(731) LECHOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRYMAT, 

Jastrzębie Zdrój

(540) Prymat mój przepis na....

(511) 29, 30, 35

(210) 416477 (220) 2013 07 09

(731) GLOBAL GARDEN PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Baranowo

(540) wiosna w twoim ogrodzie

(511) 06, 07, 08, 17

(210) 416478 (220) 2013 07 09

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) detusan

(511) 05, 29

(210) 416481 (220) 2013 07 10

(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza

(540) DETALIT

(511) 19

(210) 416482 (220) 2013 07 10

(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza

(540) NOVATOR

(511) 19

(210) 416483 (220) 2013 07 10

(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza

(540) TABERO

(511) 19

(210) 416484 (220) 2013 07 09

(731) EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) RAVEN

(531) 27.5.1

(511) 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 21

(210) 416485 (220) 2013 07 09

(731) NEW AGE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NEW AGE FITNESS

(531) 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 416486 (220) 2013 07 09

(731) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) MULTIBONUS

(511) 36

(210) 416487 (220) 2013 07 10

(731) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) strzałka

(511) 20

(210) 416488 (220) 2013 07 10

(731) SALIŃSKI BOGUSŁAW P.P.H.U. POLDRINK, 

Piotrków Trybunalski

(540) BIESZCZADY POLDRINK

(531) 3.1.14, 3.1.24, 9.1.10, 25.1.15, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13, 

26.4.2, 14.3.21

(511) 32, 33

(210) 416489 (220) 2013 07 10

(731) GROM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) GROM COMBATIVES

(531) 2.1.8, 1.15.3, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39, 41, 45

(210) 416490 (220) 2013 07 10

(731) GROM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GROM GROUP

(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39, 41, 45

(210) 416491 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) ECO SAN VC 114

(511) 03, 05

(210) 416492 (220) 2013 07 10

(731) DANIELL MICHAŁ SOPOCKI STYL, Gdynia

(540) eSKaeM

(531) 27.5.1

(511) 41, 43

(210) 416493 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) ECO GLASS VC 174

(511) 03

(210) 416494 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) ECO FLOOR VC 224

(511) 03

(210) 416495 (220) 2013 07 10

(731) KENKEL PAWEŁ ROSMOSIS, Śmigiel

(540) Avatari Cristalle Redox

(511) 11, 35, 37, 40

(210) 416496 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) ECO UNI VC 254

(511) 03, 05

(210) 416497 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) SANITARY CLEANER VC 910

(511) 03, 05

(210) 416498 (220) 2013 07 10

(731) CREDIT RISK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) CRB

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 36

(210) 416499 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) SANITARY CLEANER MAX VC 920

(511) 03, 05

(210) 416500 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) FAT REMOVER VC 942

(511) 03, 05

(210) 416501 (220) 2013 07 10

(731) STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA, 

Rzeszów

(540) CARPATHIA

(531) 5.5.19, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.3

(511) 35, 41, 42

(210) 416502 (220) 2013 07 10

(731) BRAND MANAGEMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Malbork

(540) fabryka komfortu
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(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 10, 20, 35

(210) 416503 (220) 2013 07 10

(731) PIANKOWSKI ZBIGNIEW ARTORAL INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Sopot

(540) ArtOral

(531) 26.11.1, 27.5.1

(511) 05, 10, 41, 42

(210) 416504 (220) 2013 07 10

(731) PIANKOWSKI ZBIGNIEW ARTORAL INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Sopot

(540) ArtOral

(531) 26.11.1, 27.5.1

(511) 05, 10, 41, 42

(210) 416505 (220) 2013 07 10

(731) JUZAK SŁAWOMIR, Legnica

(540) LECHKOMI

(511) 01

(210) 416506 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) MAXID VC 971

(511) 03, 05

(210) 416507 (220) 2013 07 10

(731) POLRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DZIENNIK ROLNICZY

(511) 16, 41, 42

(210) 416508 (220) 2013 07 10

(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie

(540) SHOPPIN’

(511) 33, 35, 39

(210) 416509 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) GLASS CLEANER VC 975

(511) 03

(210) 416510 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) X-LINE

(511) 03, 05

(210) 416511 (220) 2013 07 10

(731) QUARANTA KLAUDIA, Andrychów

(540) Magic Ballo www.magicballo.pl

(531) 2.5.1, 1.1.1, 21.1.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25

(210) 416512 (220) 2013 07 10

(731) FLOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kryniczno

(540) Flott Follow me

(531) 27.5.1

(511) 30

(210) 416513 (220) 2013 07 10

(731) SIMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) SIMBUD Sp. z o.o

(531) 7.3.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06

(210) 416514 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) HDTECHNOLOGY

(511) 03, 05

(210) 416515 (220) 2013 07 10

(731) FLOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kryniczno

(540) Perfect Day Mr. Tortini

(531) 17.2.1, 17.2.17, 26.1.1, 27.5.1

(511) 30



Nr  22  (1039)  2013 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(210) 416516 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) ECOTECHNOLOGY

(511) 03, 05

(210) 416517 (220) 2013 07 10

(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-

-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) Plany Inwestycyjne

(511) 36

(210) 416518 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) HORECALINE

(511) 03, 05

(210) 416519 (220) 2013 07 10

(731) FLOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kryniczno

(540) Tortelka

(531) 27.5.1

(511) 30

(210) 416520 (220) 2013 07 10

(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-

-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) PI Skarbonka

(511) 36

(210) 416521 (220) 2013 07 10

(731) BENESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) student on

(531) 26.1.1, 27.5.1

(511) 16, 35, 41

(210) 416522 (220) 2013 07 11

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) ehak24.pl

(531) 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 416523 (220) 2013 07 10

(731) Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf, DE

(540) RIGIROC

(511) 06, 17, 19

(210) 416524 (220) 2013 07 10

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) FLOOR CLEANER VC 940

(511) 03

(210) 416525 (220) 2013 07 10

(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARCIN 

KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Dziękowizna

(540) KOSBUD ACRYLIT

(531) 6.7.4, 6.7.25, 19.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 17, 19, 35

(210) 416526 (220) 2013 07 10

(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARCIN 

KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Dziękowizna

(540) KOSBUD KLINKIERIT

(531) 6.7.4, 6.7.25, 19.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 17, 19, 35

(210) 416527 (220) 2013 07 10

(731) NADO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wesoła

(540) H&B With Love

(511) 18, 25, 35

(210) 416528 (220) 2013 07 10

(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARCIN 

KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA, 

Dziękowizna

(540) KOSBUD MOZALIT
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(531) 6.7.4, 6.7.25, 19.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 17, 19, 35

(210) 416529 (220) 2013 07 10

(731) KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARCIN 

KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA, 

Dziękowizna

(540) KOSBUD GRUNLIT

(531) 6.7.4, 6.7.25, 19.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 02, 19, 35

(210) 416530 (220) 2013 07 10

(731) G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) made in g

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) 416531 (220) 2013 07 10

(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-

-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) Plan Inwestycyjny Skarbonka

(511) 36

(210) 416532 (220) 2013 07 10

(731) MCGERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare

(540) McGerard

(511) 16, 35, 36, 37, 41

(210) 416533 (220) 2013 07 10

(731) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AQUAEL ZOO

(531) 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 31, 35

(210) 416534 (220) 2013 07 10

(731) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

(540) PRZECIWSTARZENIOWA „SZCZEPIONKA” W TWOIM 

KREMIE

(511) 03, 05, 44

(210) 416535 (220) 2013 07 10

(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk

(540) TRUNKI REGIONALNE

(531) 27.5.1

(511) 32, 33

(210) 416537 (220) 2013 07 10

(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk

(540) WÓDKI REGIONALNE

(531) 27.5.1

(511) 33

(210) 416538 (220) 2013 07 10

(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk

(540) ALKOHOLE REGIONALNE

(531) 27.5.1

(511) 33

(210) 416539 (220) 2013 07 10

(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk

(540) WÓDKI REGIONALNE PIJALNIA

(531) 27.5.1

(511) 33

(210) 416540 (220) 2013 07 11

(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) TAURONET

(511) 38, 42

(210) 416541 (220) 2013 07 10

(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk

(540) psio krew

(511) 33

(210) 416543 (220) 2013 07 11

(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DOBRY JAK CZEKOLADA

(511) 30, 35, 41, 43
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(210) 416544 (220) 2013 07 11

(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) E.WEDEL DOBRY JAK CZEKOLADA

(511) 30, 35, 41, 43

(210) 416545 (220) 2013 07 11

(731) BIERNACKA-FROEHLICH  EWA GALERIA SIEDEM, 

Rewal

(540) GALERIA SIEDEM

(511) 14, 16, 20, 25

(210) 416546 (220) 2013 07 11

(731) KLIMCZAK RADOSŁAW, Łaniewo

(540) SILENTEVENT

(511) 41

(210) 416547 (220) 2013 07 11

(731) MERCURY  CORPORATION, LTD., Seoul, KR

(540) M GOOSPERY

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 09

(210) 416548 (220) 2013 07 11

(731) UNIVER M.VIOLA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała

(540) UNIVERSAL PNEUMATIC AUTOMATION

(531) 1.1.1, 26.1.1, 27.5.1

(511) 07, 09, 42

(210) 416549 (220) 2013 07 11

(731) KWAŚNY TADEUSZ BIURO TECHNICZNE, Jaworze

(540) SINCE 1970 KWaSNYCaRVINGS FINE ARCHITECTURAL 

WOOD ORNAMENTS

(531) 24.1.5, 27.5.1

(511) 19, 35

(210) 416550 (220) 2013 07 11

(731) KURONIÓWKA FUNDACJA JOANNY 

LISZKIEWICZ-KUROŃ, Izabelin

(540) Kuroniówka

(531) 2.9.1, 11.3.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 36, 41, 43

(210) 416551 (220) 2013 07 11

(731) DROGERIE MARYSIEŃKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DROGERIE Marysieńka

(531) 1.15.15, 5.5.19, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 05, 08, 14, 16, 35, 40

(210) 416552 (220) 2013 07 11

(731) PIWOWSKA KATARZYNA, Ciechocinek

(540) Tutti Dolci

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 40

(210) 416553 (220) 2013 07 11

(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola

(540) face creator

(511) 03

(210) 416554 (220) 2013 07 11

(731) STOWARZYSZENIE RADIOFONIA, Kraków

(540) Stowarzyszenie Radiofonia

(511) 35, 38, 41

(210) 416555 (220) 2013 07 11

(731) STOWARZYSZENIE RADIOFONIA, Kraków

(540) RADIO FONIA

(511) 35, 38, 41

(210) 416556 (220) 2013 07 11

(731) STOWARZYSZENIE RADIOFONIA, Kraków

(540) radiofonia

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 41

(210) 416557 (220) 2013 07 11

(731) STOWARZYSZENIE RADIOFONIA, Kraków

(540) radiofonia stowarzyszenie
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(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 41

(210) 416558 (220) 2013 07 11

(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) MARATON INSPIRACJI KAŻDY NOSI W SOBIE 

BOHATERA!

(511) 03, 05, 09, 10, 16, 35, 40, 41, 44

(210) 416559 (220) 2013 07 11

(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) MARATON INSPIRACJI Każdy nosi w sobie bohatera!

(531) 2.1.8, 2.1.30, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05, 09, 10, 16, 35, 40, 41, 44

(210) 416560 (220) 2013 07 12

(731) LST - NET SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki

(540) LST NET

(531) 1.15.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 42

(210) 416561 (220) 2013 07 11

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) 5 POSIŁKÓW DZIENNIE

(531) 8.1.7, 8.1.18, 8.5.1, 8.5.10, 8.5.15, 8.7.1, 8.7.25, 17.1.1, 17.1.2, 

27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 29, 30, 32, 35, 41, 43

(210) 416562 (220) 2013 07 11

(731) FOUR TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 4 tax

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 416563 (220) 2013 07 11

(731) John Player & Sons Limited, Dublin 12, IE

(540) P&S PARKER & SIMPSON PATENT NA OTWARCIE P & S 

Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim 

otoczeniu 12 30

(531) 10.1.1, 10.1.5, 27.5.1, 29.1.15

(511) 34

(210) 416564 (220) 2013 07 11

(731) NATHUSIUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) królowa mleka

(511) 29, 35, 41

(210) 416565 (220) 2013 07 11

(731) GARWOLIŃSKA ANNA LIMBICUS, Bolesławiec

(540) ui UPLEDGER INSTITUTE

(531) 27.5.1

(511) 16, 41, 44

(210) 416566 (220) 2013 07 11

(731) CITY SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) BY ŻYŁO SIĘ BEZPIECZNIE

(511) 37, 39, 42, 45

(210) 416567 (220) 2013 07 11

(731) CITY SECURITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) TYTAN SECURITY

(511) 37, 39, 42, 45

(210) 416568 (220) 2013 07 11

(731) MASEWICZ ZBIGNIEW, Leśna

(540) mt28

(531) 24.15.3, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 35, 41, 45
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(210) 416569 (220) 2013 07 11

(731) EXPECTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 

(531) 26.1.1, 26.1.8, 26.1.10, 26.4.3, 26.4.10, 26.4.11, 26.3.1, 

26.5.4

(511) 42

(210) 416570 (220) 2013 07 11

(731) GURMAN s.r.o, Stará Ľubovňa, SK

(540) FRUXI FRESH JABLKO ORIGINAL FRESH

(531) 2.3.3, 7.11.25, 5.7.13, 19.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 32, 35

(210) 416571 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Sen Apotex

(511) 05

(210) 416572 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Sen Spray Apotex

(511) 05

(210) 416573 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Sen Apotex

(511) 05

(210) 416574 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Sen Spray Apotex

(511) 05

(210) 416575 (220) 2013 07 12

(731) MUSZYŃSKI JACEK GLOSS CHEM, Gliwice;

DES LINING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) desmostik sc

(511) 01

(210) 416576 (220) 2013 07 12

(731) MUSIC WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wlkp

(540) musicwave.pl audiomarketing

(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09

(210) 416577 (220) 2013 07 12

(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) rodzinka.pl sezon 5

(531) 26.4.2, 26.4.17, 26.4.18, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38, 42

(210) 416578 (220) 2013 07 12

(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWY INEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inwałd

(540) SKARB RODZINY MUSZYNA

(511) 32

(210) 416579 (220) 2013 07 12

(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWY INEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inwałd

(540) SKARB Z GŁĘBI NATURY Muszyna

(531) 6.1.2, 6.19.13, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32

(210) 416580 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) TADALYS

(511) 05

(210) 416581 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) APOACC

(511) 05

(210) 416582 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) APOCC

(511) 05

(210) 416583 (220) 2013 07 12

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL
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(540) ACCEPTIX

(511) 05

(210) 416584 (220) 2013 07 12

(731) SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) SANPOL

(511) 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 37

(210) 416585 (220) 2013 07 12

(731) SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) SANPOL

(531) 26.3.1, 26.3.5, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 37

(210) 416586 (220) 2013 07 12

(731) SANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) 

(531) 26.3.1, 26.3.5, 26.11.3, 26.11.13, 29.1.12

(511) 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 37

(210) 416587 (220) 2013 07 12

(731) PASZUN DOROTA INTERNATIONAL MEDICAL GROUP, 

Elbląg

(540) IMGFITNESS

(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 09, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 37, 38, 41

(210) 416588 (220) 2013 07 12

(731) WÓJTOWICZ EDYTA, Radom

(540) PIELUSZKOWYBOM

(511) 35

(210) 416589 (220) 2013 07 12

(731) PLATFORMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) KORONA SMAKU menubook

(531) 24.9.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 38, 41, 43

(210) 416590 (220) 2013 07 12

(731) KLUCZYŃSKA BARBARA ESTEMI, Otwock

(540) ESTEMI

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4

(511) 09, 33, 35, 40

(210) 416591 (220) 2013 07 12

(731) PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) eImpuls

(511) 09, 35, 36, 42

(210) 416592 (220) 2013 07 12

(731) IT & F CONSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CONSTANTA INTERNATIONAL TRANSPORT 

& FORWARDING

(531) 27.5.1, 26.2.1, 25.7.25, 29.1.12, 26.2.3, 26.2.5

(511) 39

(210) 416593 (220) 2013 07 12

(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Wódka Czysta KLASYCZNA

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 33

(210) 416594 (220) 2013 07 12

(731) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka

(540) Łąki Mazowsza

(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.16, 26.1.18, 26.11.3, 26.11.9, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 29

(210) 416595 (220) 2013 07 12

(731) WIX-FILTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń
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(540) FILTRON

(531) 26.1.1, 27.5.1

(511) 01, 07, 16

(210) 416596 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, różowa piwonia 50+

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416597 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, czarny bez.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416598 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, białe kwiaty.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416599 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, amarantus.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416600 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, biały hibiskus 30+.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416601 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, dąb paragwajski.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416602 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, czerwony ryż 40+.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416603 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie

(540) tołpa: botanic, czarna róża.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416604 (220) 2013 07 12

(731) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kąty Wrocławskie
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(540) tołpa: dermo body, hydro.

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 416605 (220) 2013 07 12

(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ONKONAWIGATOR

(531) 1.1.1, 1.1.3, 26.1.13, 26.11.11, 27.5.1

(511) 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44

(210) 416606 (220) 2013 07 12

(731) GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło

(540) BIO SILVER

(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 27

(210) 416607 (220) 2013 07 12

(731) SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(540) Golden

(531) 27.5.1

(511) 09, 11, 35

(210) 416608 (220) 2013 07 12

(731) ZANGARI GILBERTO, Warszawa

(540) OUTgoing POLAND

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) 416609 (220) 2013 07 12

(731) KOWALCZYK WOJCIECH PHU KAMERKILL, Jaworzno

(540) KAMERKIL

(511) 05

(210) 416610 (220) 2013 07 12

(731) KOWALCZYK WOJCIECH PHU KAMERKILL, Jaworzno

(540) KAMERKILL

(511) 05

(210) 416611 (220) 2013 07 12

(731) URSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) urslab

(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 30, 32

(210) 416612 (220) 2013 07 12

(731) FREE SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) KLIKmapa

(531) 7.3.11, 26.1.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.1

(511) 36, 42

(210) 416613 (220) 2013 07 12

(731) PHARMALEK-JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) APTEKA MAKRO

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 35, 44

(210) 416614 (220) 2013 07 12

(731) RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(540) LASHTONIIC Eyelash-Brow Growth Liquid

(511) 03

(210) 416615 (220) 2013 07 12

(731) MARTYNIUK WIESŁAWA MIĘDZYWOJENKA, 

Zielona Góra

(540) MIĘDZYWOJENKA

(531) 6.7.25, 7.1.8, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 33, 43

(210) 416616 (220) 2013 07 12

(731) MITAS KATARZYNA, Iwonicz Zdrój
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(540) otulinka

(511) 24

(210) 416617 (220) 2013 07 12

(731) LANGSTEINER ALICJA FA. LANGSTEINER, Kraków

(540) ectoSept

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 416618 (220) 2013 07 12

(731) ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa-Wesoła

(540) E ELMARK Automatyka

(531) 26.4.3, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 37, 41, 42

(210) 416619 (220) 2013 07 12

(731) BAGELS & FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) go.... italiano

(511) 41, 43

(210) 416620 (220) 2013 07 12

(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa

(540) MĄKA ŁOWICKA

(511) 30

(210) 416621 (220) 2013 07 12

(731) TAK-OK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) RST

(511) 12, 18, 28

(210) 416622 (220) 2013 07 12

(731) HOFFMAN PAWEŁ ORWO.PL, Warszawa

(540) collegium artis

(531) 24.17.8, 24.17.25, 27.5.1

(511) 41

(210) 416623 (220) 2013 07 12

(731) HOFFMAN PAWEŁ ORWO.PL, Warszawa

(540) COLD BREW kawa/coff ee

(531) 5.7.1, 11.3.25, 19.3.1, 27.5.1

(511) 32

(210) 416624 (220) 2013 07 12

(731) HOFFMAN PAWEŁ ORWO.PL, Warszawa

(540) CASCARA napój gazowany

(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.8

(511) 32

(210) 416625 (220) 2013 07 12

(731) KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) fi orello

(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 02, 16, 28

(210) 416626 (220) 2013 07 12

(731) KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) fi orello

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 02, 16, 28

(210) 416627 (220) 2013 07 12

(731) WELMAX+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) BENEVA

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 07, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 

38, 39, 41, 42

(210) 416628 (220) 2013 07 12

(731) KOSIŃSKA ELŻBIETA MARGOT GAJA, Warszawa

(540) KSYLINULKI

(511) 05, 30

(210) 416629 (220) 2013 07 12

(731) CZACHOR MARIA MARIARTE INTERIORS, Warszawa

(540) MARI IANIQ

(511) 11, 20, 24, 42
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(210) 416630 (220) 2013 07 12

(731) GSH TRADEMARKS LIMITED, Nikozja, CY

(540) (znak przestrzenny)

(531) 19.7.1, 19.7.17, 19.7.23, 19.7.25

(511) 33

(210) 416631 (220) 2013 07 13

(731) WARMUS TOMASZ JAN, Warszawa

(540) unilinkcash

(531) 5.1.12, 5.1.16, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36

(210) 416633 (220) 2013 07 15

(731) SADŁOWSKI KRZYSZTOF, Januszowice

(540) WAWEL O ZMIERZCHU

(511) 41

(210) 416634 (220) 2013 07 14

(731) HILKEVICH GUY, Warszawa;

AKARDAS MITHAT, Warszawa;

BOHINSKI ALAN JAMES, Warszawa

(540) BROOKLYN BURGERS & WINGS

(531) 7.15.1, 9.1.10, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 25, 35, 43

(210) 416635 (220) 2013 07 14

(731) HILKEVICH GUY, Warszawa;

AKARDAS MITHAT, Warszawa;

BOHINSKI ALAN JAMES, Warszawa

(540) BROOKLYN BURGERS & WINGS

(511) 25, 35, 43

(210) 416636 (220) 2013 07 14

(731) HILKEVICH GUY, Warszawa;

AKARDAS MITHAT, Warszawa;

BOHINSKI ALAN JAMES, Warszawa

(540) BROOKLYN

(511) 25, 35, 43

(210) 416637 (220) 2013 07 15

(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) EDU.TVP.PL

(531) 3.7.5, 26.4.1, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38, 41, 42

(210) 416638 (220) 2013 07 15

(731) SZCZĘSNY SŁAWOMIR AGENCJA REKLAMOWA 

STORM, Warszawa

(540) Półmaraton Praski

(511) 41

(210) 416639 (220) 2013 07 15

(731) KĘDZIA SYLWIA, Wrocław

(540) znany-trener.pl

(531) 26.11.6, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.1

(511) 35, 42

(210) 416640 (220) 2013 07 15

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) Helpsen

(511) 05

(210) 416641 (220) 2013 07 15

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) SenSpo

(511) 05

(210) 416642 (220) 2013 07 15

(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL

(540) VitaSen

(511) 05

(210) 416643 (220) 2013 07 15

(731) INTERNATIONAL DJ CONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PROFIT POINT TRAINING CLUB

(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 41

(210) 416644 (220) 2013 07 15

(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno

(540) SATIVAIR

(511) 32, 34, 35
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(210) 416645 (220) 2013 07 15

(731) BAYER KATARZYNA, Bełchatów

(540) wydawnictwo MAŁE JEŻYKI

(531) 3.5.9, 27.5.1

(511) 16, 41

(210) 416646 (220) 2013 07 15

(731) PROFITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) PROFITECH

(511) 06, 19

(210) 416647 (220) 2013 07 15

(731) HYZOPSKI ŁUKASZ AUTO-GRUPA SKLEP 

MOTORYZACYJNY SERWIS, Ełk

(540) AUTO GRUPA SKLEP MOTORYZACYJNY SERWIS

(531) 18.1.9, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37

(210) 416648 (220) 2013 07 15

(731) ZAKŁADY MIĘSNE LNIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lniano

(540) Lniano Zakłady Mięsne

(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35, 36, 37, 39, 43

(210) 416649 (220) 2013 07 15

(731) MIELCZAREK MACIEJ, STĘPIEŃ PIOTR, BAKEO.PL 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) bakeo.pl

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 29, 31, 35

(210) 416650 (220) 2013 07 15

(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) NATURELL GINKGO INTENSIV

(511) 05

(210) 416651 (220) 2013 07 15

(731) DWORAK ANNA, Szczecin

(540) FInset

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36

(210) 416652 (220) 2013 07 15

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 

FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław

(540) migrenoblocker

(511) 05

(210) 416653 (220) 2013 07 15

(731) JAKSA JACEK JACEK JAKSA, Piątkowisko

(540) JAKSA nowe technologie

(531) 26.4.1, 26.4.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 06, 11, 19, 37, 42

(210) 416654 (220) 2013 07 15

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) sumetop

(511) 03, 05, 29

(210) 416655 (220) 2013 07 15

(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków

(540) BIOTEN S

(511) 04

(210) 416656 (220) 2013 07 15

(731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice

(540) FlexiStav Rebuild

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 32

(210) 416657 (220) 2013 07 15

(731) OPEN INNOVATION CENTRE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno

(540) H Złoty Standard

(531) 1.1.3, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35
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(210) 416658 (220) 2013 07 15

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-

-HANDLOWE ALBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) albex

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 28, 35

(210) 416659 (220) 2013 07 15

(731) LAVORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(540) LAVORO

(531) 2.7.23, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 416660 (220) 2013 07 15

(731) DAMĘTKA-ZOMERFELD KATARZYNA, Prochowice

(540) ZROBSOBIEKREM.PL

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 03

(210) 416661 (220) 2013 07 15

(731) BURZEJ PATRYK EDUEXPLORER, Wadowice

(540) EduExplorer odkryj radość z nauki

(531) 13.1.17, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) 416662 (220) 2013 07 15

(731) Ford Motor Company, Dearborn, US

(540) ECOSPORT

(511) 12

(210) 416663 (220) 2013 07 15

(731) KUKLIŃSKI JAROSŁAW PRONAD FIRMA USŁUGOWA, 

Olsztyn

(540) PRONAD

(531) 26.11.6, 27.5.1

(511) 36, 37, 42

(210) 416664 (220) 2013 07 15

(731) KUKLIŃSKI JAROSŁAW PRONAD FIRMA USŁUGOWA, 

Olsztyn

(540) PRONAD

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) 416665 (220) 2013 07 15

(731) MARTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ZATOCAN forte

(531) 2.1.1, 26.4.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 416666 (220) 2013 07 15

(731) STOWARZYSZENIE FORUM MEDICUM, Wrocława

(540) KnowHealth

(531) 26.1.3, 26.1.17, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 416667 (220) 2013 07 15

(731) ZDROWIE MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las

(540) beneva

(511) 05, 07, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 

38, 39, 41, 42

(210) 416668 (220) 2013 07 15

(731) ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AGROVITA KRÓLESTWO SMAKÓW

(511) 05, 29, 30

(210) 416669 (220) 2013 07 15

(731) ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KRÓLESTWO SMAKÓW

(511) 05, 29, 30

(210) 416670 (220) 2013 07 15

(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola

(540) eBO

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 09, 35, 37, 41, 42
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(210) 416671 (220) 2013 07 15

(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola

(540) I-BS.PL Technologie informatyczne

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4

(511) 09, 35, 37, 41, 42

(210) 416672 (220) 2013 07 15

(731) SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(540) Tris

(531) 27.5.1

(511) 09, 11, 35

(210) 416673 (220) 2013 07 15

(731) SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(540) DualBand

(531) 27.5.1

(511) 09, 11, 35

(210) 416674 (220) 2013 07 15

(731) TECHMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) SIARTECH S

(511) 01

(210) 416675 (220) 2013 07 16

(731) AGENCJA RATINGOWA BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) agencja BS ratingowa

(531) 5.7.2, 26.2.7, 27.5.1

(511) 35, 36, 41, 45

(210) 416676 (220) 2013 07 15

(731) ALTERNATIVE FOOD GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) Be my Juice

(531) 4.5.1, 5.7.11, 11.3.2, 11.3.6, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 32, 43

(210) 416677 (220) 2013 07 15

(731) J.W. MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki

(540) 

(531) 3.7.16, 3.7.22, 29.1.15

(511) 36, 37, 39, 42

(210) 416678 (220) 2013 07 15

(731) ŁUSZCZ AGNIESZKA PEDIATRA, KARDIOLOG, Lublin

(540) Aveco ściany mobilne

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 19, 37, 42

(210) 416679 (220) 2013 07 15

(731) MICHAŁOWSKI WOJCIECH, Kolonka

(540) AutoJet bezpiecznie na drodze

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 37, 39, 42

(210) 416680 (220) 2013 07 15

(731) MICHAŁOWSKI WOJCIECH, Kolonka

(540) AutoJet bezpiecznie na drodze

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 37, 39, 42

(210) 416681 (220) 2013 07 15

(731) ALTERNATIVE FOOD GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) Nasze soki, Twoje zdrowie

(511) 30, 32, 43
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(210) 416682 (220) 2013 07 15

(731) CHEMICAL FOR INDUSTRIES WORLD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bobrowiec

(540) GOCRETE

(531) 24.15.1, 27.5.1

(511) 01

(210) 416683 (220) 2013 07 15

(731) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Braveheart

(511) 33

(210) 416684 (220) 2013 07 15

(731) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Highlander

(511) 30, 32, 33

(210) 416685 (220) 2013 07 15

(731) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Castle Hill

(511) 30, 32, 33

(210) 416686 (220) 2013 07 15

(731) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED IN OAK CASKS 

FOR PLEASURE STRAIGHT HIGHLANDER Highland 

& Lowland BLENDED SCOTCH WHISKY SWEET 

RICHNESS AND GOOD DEPTH OF FLAVOUR 

SOPHISTICATED TASTE

(531) 25.1.15, 26.11.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30, 32, 33

(210) 416687 (220) 2013 07 15

(731) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED IN OAK CASKS 

FOR PLEASURE STRAIGHT HIGHLANDER Highland 

& Lowland BLENDED SCOTCH WHISKY SWEET 

RICHNESS AND GOOD DEPTH OF FLAVOUR 

SOPHISTICATED TASTE

(531) 25.1.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30, 32, 33

(210) 416688 (220) 2013 07 16

(731) RETAIL ROYALTY COMPANY, Las Vegas, US

(540) 

(531) 9.3.1, 9.3.19, 26.11.1, 26.11.12

(511) 25

(210) 416689 (220) 2013 07 16

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O, Prague 4, CZ

(540) 4Akne krem

(511) 03

(210) 416690 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN

(540) Havells

(511) 07

(210) 416691 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN

(540) Havells

(511) 09

(210) 416692 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN

(540) Havells

(511) 11

(210) 416693 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN
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(540) HAVELLS

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 07

(210) 416694 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN

(540) HAVELLS

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 09

(210) 416695 (220) 2013 07 15

(731) QRG Enterprises Ltd., Delhi, IN

(540) HAVELLS

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 11

(210) 416696 (220) 2013 07 16

(731) BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) POLISH DEFENCE HOLDING

(531) 26.3.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 35, 37, 

39, 40, 45

(210) 416697 (220) 2013 07 15

(731) TWAROWSKA-HANDZLIK KAROLINA WARSZAWSCY 

ADWOKACI, Warszawa

(540) WARSZAWSCY ADWOKACI

(531) 4.2.11, 17.3.1, 17.3.2, 26.11.1, 26.11.8

(511) 45

(210) 416698 (220) 2013 07 16

(731) BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) POLISH DEFENCE HOLDING

(531) 26.3.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 35, 37, 

39, 40, 45

(210) 416699 (220) 2013 07 15

(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) GO GLOBAL!

(511) 09, 35, 41, 42

(210) 416700 (220) 2013 07 15

(731) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łuków

(540) Dolina Noteci

(531) 3.1.4, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 31, 35, 43

(210) 416701 (220) 2013 07 15

(731) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łuków

(540) DOLINA NOTECI natural TASTE

(531) 5.3.11, 5.3.14, 26.11.3, 26.11.8, 26.11.12, 29.1.12

(511) 31

(210) 416703 (220) 2013 07 16

(731) CORPORACION HABANOS S.A., 

Ciudad de La Habana, CU

(540) JUAN LOPEZ

(531) 24.9.1, 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 34
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(210) 416704 (220) 2013 07 15

(731) P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SMAKI ŻYCIA

(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45

(210) 416705 (220) 2013 07 16

(731) CARTLANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) cartlander

(531) 27.5.1, 29.1.12, 27.3.11

(511) 19, 20, 40

(210) 416706 (220) 2013 07 16

(731) EUROFOOD CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) POLO PIZZA

(511) 30, 43

(210) 416707 (220) 2013 07 16

(731) EUROFOOD CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) BENEK

(511) 30, 43

(210) 416708 (220) 2013 07 16

(731) GDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) C COPYRIGHT.PL CENTRUM OCHRONY WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 416709 (220) 2013 07 16

(731) GDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) C COPYRIGHT.PL CENTRUM OCHRONY WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.4.1, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 416710 (220) 2013 07 16

(731) GDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) C

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 416711 (220) 2013 07 16

(731) GDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) C

(531) 26.1.1, 26.1.14, 26.4.1, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 416712 (220) 2013 07 16

(731) NOCUŃ GRZEGORZ ECOFAN, Aleksandria Pierwsza 

Dolna 40

(540) ecoFan

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 11, 35, 37

(210) 416713 (220) 2013 07 16

(731) AGENCJA RATINGOWA BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) BS agencja ratingowa

(531) 27.5.1

(511) 35, 36, 41, 45

(210) 416714 (220) 2013 07 16

(731) AIG EUROPE LIMITED, London, GB

(540) SZANSA

(511) 35, 36

(210) 416715 (220) 2013 07 16

(731) FILEK-MARSZAŁEK HELENA, Bielsko-Biała

(540) REKSIO

(511) 09, 16, 30
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(210) 416716 (220) 2013 07 16

(731) MIKŁASZEWSKI MAREK, Wrocław

(540) OPEN ART FESTIVAL

(511) 16, 44

(210) 416717 (220) 2013 07 16

(731) NASZE MIASTECZKO DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) POTOKI RESIDENCE

(531) 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1

(511) 36, 37, 42

(210) 416718 (220) 2013 07 16

(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) ZACNA PRZEKĄSKA

(511) 29, 30

(210) 416719 (220) 2013 07 16

(731) GLOBAL BEVERAGES ENTERPRISE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MYCIDER

(531) 5.1.3, 5.7.13, 7.5.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32

(210) 416720 (220) 2013 07 16

(731) SKIBIŃSKA OLGA PPHU OLATRANS, Pilichówko

(540) Krecik

(531) 3.5.7, 3.5.25, 9.7.1, 9.7.21, 14.7.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 19, 35, 37

(210) 416721 (220) 2013 07 16

(731) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA 

PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) DMS

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1

(511) 36, 41, 45

(210) 416722 (220) 2013 07 16

(731) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA 

PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) DMS LEGAL

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.4

(511) 36, 41, 45

(210) 416723 (220) 2013 07 16

(731) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA 

PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) DMS DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.4

(511) 36, 41, 45

(210) 416724 (220) 2013 07 16

(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZBM 

ZDROWIE SPÓŁKA CYWILNA, Bytom

(540) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZBM 

ZDROWIE S.C.

(531) 2.9.1, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 44

(210) 416725 (220) 2013 07 16

(731) PROFESJONALNY SALON OPTYCZNY NASZE 

OKULARY, Bytom

(540) Profesjonalny Salon Optyczny Nasze Okulary
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(531) 16.3.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09

(210) 416726 (220) 2013 07 16

(731) KAMIŃSKI OSKAR JESSY ART MUSIC, Golub Dobrzyń

(540) BIAŁA WÓDKA

(511) 33

(210) 416727 (220) 2013 07 16

(731) KAMIŃSKI OSKAR JESSY ART MUSIC, Golub Dobrzyń

(540) BIAŁA

(511) 33

(210) 416728 (220) 2013 07 16

(731) ŚWIATŁOCH EWELINA EMPIRE, Bielsko-Biała

(540) SIMILA

(511) 03, 05

(210) 416729 (220) 2013 07 16

(731) WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE AGRICO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ, Pawłówek

(540) obiad w 3 minuty... Express menu

(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29

(210) 416730 (220) 2013 07 16

(731) KRET JACEK, Konstancin-Jeziorna

(540) Cidre ROYAL

(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1

(511) 33

(210) 416731 (220) 2013 07 16

(731) HILLA MARIAN KIM HILLA MEDIA, Gdynia

(540) 

(531) 28.5

(511) 25, 35

(210) 416732 (220) 2013 07 16

(731) WASIAK JACEK PPHU MIRATEX, Łódź

(540) AD. 1543 COPERNICUS PREMIUM VODKA

(531) 2.1.1, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13

(511) 33

(210) 416733 (220) 2013 07 16

(731) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH, Warszawa

(540) 

(531) 5.5.19, 29.1.2

(511) 09, 14, 16, 21, 25, 26, 39, 41

(210) 416734 (220) 2013 07 16

(731) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH, Warszawa

(540) ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

(511) 09, 14, 16, 21, 25, 26, 39, 41

(210) 416735 (220) 2013 07 16

(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) 

(531) 3.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 29, 30, 35

(210) 416736 (220) 2013 07 16

(731) KRĘGLICKA OLGA, Warszawa
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(540) LODOVE

(531) 2.9.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30

(210) 416737 (220) 2013 07 16

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVITA

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416738 (220) 2013 07 16

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVIT

(531) 2.7.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416739 (220) 2013 07 16

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVITA

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416740 (220) 2013 07 16

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVIT

(531) 2.7.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416741 (220) 2013 07 17

(731) NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) FOTON

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38

(210) 416742 (220) 2013 07 16

(731) KNIEĆ AGATA AGYAS, Warszawa

(540) ZAGRODA Nowa

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 41

(210) 416743 (220) 2013 07 17

(731) NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NETIA

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38

(210) 416744 (220) 2013 07 17

(731) NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NETIA

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38

(210) 416745 (220) 2013 07 17

(731) NETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) FOTON

(531) 26.13.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38

(210) 416746 (220) 2013 07 16

(731) BOGUTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Henryków Urocze

(540) CHOCO FIT

(511) 30

(210) 416747 (220) 2013 07 16

(731) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 

Courbevoie Cedex, FR

(540) AVOCADO PERSEOSE

(511) 01

(210) 416748 (220) 2013 07 17

(731) ZIAJA SEBASTIAN KLAUDIUSZ, Strzelce Opolskie
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(540) Proometeusz

(531) 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 36, 41, 42, 45

(210) 416749 (220) 2013 07 17

(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE

(540) CYCLOQUART

(511) 01

(210) 416750 (220) 2013 07 17

(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE

(540) TRASOL

(511) 01

(210) 416751 (220) 2013 07 17

(731) DAP HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ, Miszewo

(540) DAP-SHOP BOUTIQE COLLECTION

(531) 10.3.10, 27.5.1, 29.1.13

(511) 24, 25, 35, 39, 40

(210) 416752 (220) 2013 07 17

(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) PROGRESIL TYNK

(511) 19

(210) 416753 (220) 2013 07 17

(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) TESOROMONT

(511) 01

(210) 416754 (220) 2013 07 17

(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) PROGRESIL GRUNT

(511) 19

(210) 416755 (220) 2013 07 17

(731) KAŁWAK JAKUB, Rudniki

(540) REMONTEAM

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 37

(210) 416756 (220) 2013 07 17

(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno

(540) SATIVUP

(511) 05, 32, 34

(210) 416757 (220) 2013 07 17

(731) FUH TAS MAREK, GRAŻYNA, ANGELIKA 

FRĄCZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Żyrardów

(540) TAS

(531) 6.7.1, 27.5.1, 29.1.1

(511) 39

(210) 416758 (220) 2013 07 17

(731) CAD/CAM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(540) Work4Tech agencja pośrednictwa pracy

(531) 14.3.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 416759 (220) 2013 07 17

(731) CAD/CAM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(540) Work4Tech agencja pracy tymczasowej

(531) 14.3.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 416760 (220) 2013 07 17

(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolszewo

(540) P PORTA

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 19

(210) 416761 (220) 2013 07 17

(731) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolszewo

(540) P
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(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 19

(210) 416762 (220) 2013 07 17

(731) KOSZULKOMAT.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) KOSZULKOMAT

(531) 1.1.1, 26.11.2, 9.3.1, 29.1.15, 9.3.9, 27.5.1

(511) 09, 25, 40

(210) 416763 (220) 2013 07 17

(731) MIELCAREK GRZEGORZ OZENERGIA, Kiełpin 24 A

(540) OZENERGIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

(531) 1.15.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37, 42

(210) 416765 (220) 2013 07 17

(731) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ITMAGINATION

(511) 09, 35, 41, 42

(210) 416769 (220) 2013 07 17

(731) URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno

(540) URBIS

(531) 24.9.2, 24.9.8, 26.4.1, 29.1.13, 27.5.1

(511) 36, 37, 40

(210) 416770 (220) 2013 07 17

(731) CYCLO SPORT OLEJNICZAK SPÓŁKA JAWNA, 

Chwaszczyno

(540) BIRIA

(511) 12, 18

(210) 416771 (220) 2013 07 17

(731) TOPTEL ANNA I WIKTOR WOŁKOWICZ SPÓŁKA 

JAWNA, Kraków

(540) TELONE

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 18, 24, 35, 38

(210) 416772 (220) 2013 07 17

(731) BOGDAN JOLANTA MAŁA ANGLIA, Sopot

(540) MAŁA ROSJA

(511) 43

(210) 416773 (220) 2013 07 17

(731) BOGDAN JOLANTA MAŁA ANGLIA, Sopot

(540) MAŁA ANGLIA

(511) 43

(210) 416774 (220) 2013 07 17

(731) STOWARZYSZENIE POKOLENIA POKOLENIA, 

Warszawa

(540) POKOLENIA POKOLENIA

(531) 24.17.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 41

(210) 416775 (220) 2013 07 17

(731) NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) novum

(531) 26.1.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

(210) 416776 (220) 2013 07 17

(731) RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) RANPECT

(511) 05

(210) 416777 (220) 2013 07 17

(731) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce

(540) Novocardia - Twoje serce to zniesie

(511) 05

(210) 416778 (220) 2013 07 17

(731) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce

(540) Twoje serce to zniesie

(511) 05

(210) 416779 (220) 2013 07 17

(731) CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A., 

Metamorfosis, GR
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(540) 7DAYS Borseto

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30

(210) 416780 (220) 2013 07 17

(731) CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A., 

Metamorfosis, GR

(540) 7DAYS Borseto

(511) 29, 30

(210) 416781 (220) 2013 07 18

(731) RIEBER FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Włocławek

(540) delektuJEMY.pl

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30, 32

(210) 416782 (220) 2013 07 18

(731) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) FB RADOM

(511) 08, 09, 13, 16, 28, 37, 41

(210) 416783 (220) 2013 07 18

(731) BENEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las

(540) BENEVA

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 07, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 

38, 39, 41, 42

(210) 416784 (220) 2013 07 18

(731) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) OZEX_A_POLPX

(511) 36

(210) 416785 (220) 2013 07 18

(731) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) OZEX_A_TP

(511) 36

(210) 416786 (220) 2013 07 18

(731) MIESZEK IRENEUSZ, Biała

(540) MIESZEK

(511) 35, 36, 37

(210) 416787 (220) 2013 07 18

(731) BOSTON CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BOSTON CLINIC MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 27.5.1, 29.1.6

(511) 03, 16, 35, 41, 44

(210) 416788 (220) 2013 07 18

(731) WESTFAL TOMASZ TEO, Warszawa

(540) steaks & burgers WESTBURGER

(531) 5.3.13, 8.1.7, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30, 43

(210) 416789 (220) 2013 07 18

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVIT

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416790 (220) 2013 07 18

(731) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVIT

(511) 05, 29, 30, 32, 35

(210) 416791 (220) 2013 07 18

(731) SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(540) TriColor

(531) 27.5.1

(511) 09, 11, 35

(210) 416792 (220) 2013 07 18

(731) STĘPNIAK KRZYSZTOF, Węgorzewo

(540) Maxus Czarter

(511) 39

(210) 416793 (220) 2013 07 18

(731) DATA SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań
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(540) iCall - bądź bezpieczny w każdym wypadku

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35

(210) 416794 (220) 2013 07 18

(731) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Zhengzhou, CN

(540) YUTON

(511) 12, 37

(210) 416795 (220) 2013 07 18

(731) FUNDACJA KULTURA NIE BOLI, Warszawa

(540) Big Book Festival

(511) 35, 41

(210) 416796 (220) 2013 07 18

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) duostea

(511) 03, 05, 29

(210) 416797 (220) 2013 07 18

(731) ŚWISŁOWSKI MARCIN LWY NIERUCHOMOŚCI 

MARCIN ŚWISŁOWSKI, Białystok

(540) LWY NIERUCHOMOŚCI

(531) 3.1.1, 3.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36

(210) 416798 (220) 2013 07 18

(731) JAŻDŻEJEWSKI ARKADIUSZ, Człuchów

(540) trojmiasto.fm - najlepiej brzmiący adres 

w Trójmieście

(511) 35, 38, 41

(210) 416800 (220) 2013 07 18

(731) POLSKIE SIECI RADIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań

(540) OXY NET

(531) 26.1.22, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 42

(210) 416801 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.3.10, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416802 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.3.10, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416803 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.3, 2.1.4, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416804 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 
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(531) 2.1.5, 21.3.11, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416805 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.5, 21.3.25, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416806 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.5, 18.1.9, 27.5.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416807 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.25, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416808 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.5, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416809 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.5, 16.1.13, 29.1.13

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416810 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 

(531) 2.1.2, 2.1.4, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416811 (220) 2013 07 18

(731) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) 
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(531) 2.1.5, 3.1.6, 29.1.14

(511) 29, 30, 32, 35, 43

(210) 416813 (220) 2013 07 18

(731) SUCHODOLSKA MAŁGORZATA KANCELARIA 

DORADZTWA FINANSOWEGO, Kielce

(540) sucholand

(511) 43

(210) 416815 (220) 2013 07 18

(731) UJEK ARTUR, Rybnik

(540) WYPRODUKOWANO NA ŚLĄSKU

(531) 1.17.13, 1.17.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30, 40

(210) 416816 (220) 2013 07 19

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) Energia Natury

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416817 (220) 2013 07 19

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) Energia Natury

(531) 26.11.2, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416818 (220) 2013 07 18

(731) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce

(540) Dbaj o zdrowie i siłę swojego serca

(511) 05

(210) 416819 (220) 2013 07 18

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) Energia Natury

(531) 27.5.1, 29.1.3

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416820 (220) 2013 07 19

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) PGE Energia Natury

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416821 (220) 2013 07 18

(731) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce

(540) Novocardia - Twoje serce zniesie to bez problemu

(511) 05

(210) 416822 (220) 2013 07 19

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) PGE Energia Natury

(531) 26.11.2, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416823 (220) 2013 07 19

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) PGE

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 416824 (220) 2013 07 18

(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) sztukę wspieramy z całej mocy. pge polska grupa 

energetyczna

(511) 35

(210) 416825 (220) 2013 07 18

(731) NAP INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NAPOLLO

(511) 36, 37, 42

(210) 416826 (220) 2013 07 18

(731) NAP INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NOWY PUNKT
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(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37, 42

(210) 416827 (220) 2013 07 18

(731) PLATFORMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) MenuTube

(531) 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 43

(210) 416828 (220) 2013 07 18

(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew

(540) Microphos P Pro+

(511) 01

(210) 416829 (220) 2013 07 18

(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew

(540) AGRONOMIA SUKCESU

(511) 16

(210) 416830 (220) 2013 07 18

(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH

(540) BETO 25 ZK

(511) 05

(210) 416831 (220) 2013 07 18

(731) TEMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ANTIREF

(511) 05

(210) 416832 (220) 2013 07 18

(731) AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) kocham WINO Fest FESTIWAL DOBREGO SMAKU

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) 416833 (220) 2013 07 18

(731) ZAEMKA LIMITED SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) mercus BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

(531) 5.5.4, 7.3.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 37

(210) 416834 (220) 2013 07 18

(731) ZAEMKA LIMITED SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) mercus ZABUDOWY BUSÓW

(531) 18.1.23, 26.4.2, 29.1.13

(511) 12, 35, 37

(210) 416835 (220) 2013 07 19

(731) BOLESŁAWSKA MAGDALENA ATELIER, Kurów

(540) TUTU PRINCESS

(531) 2.3.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 14, 25

(210) 416836 (220) 2013 07 19

(731) CENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Cenrex

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 12, 13, 35

(210) 416837 (220) 2013 07 19

(731) KOWALSKI MACIEJ, Warszawa

(540) FUTURE FOLK

(511) 35, 41, 42

(210) 416838 (220) 2013 07 19

(731) PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) WABU

(511) 29, 30, 33, 43

(210) 416839 (220) 2013 07 19

(731) DOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MEAT LOVE

(531) 3.6.25, 24.17.25, 27.5.1

(511) 16, 21, 25, 43

(210) 416840 (220) 2013 07 19

(731) TRANSNAV TECHNOLOGIES, INC., New Baltimore, US
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(540) TRANSNAV

(511) 07, 35, 39, 40, 42

(210) 416841 (220) 2013 07 19

(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce

(540) DROSED Smakowite PARÓWKI w 100% z mięsa 

DROBIOWEGO BEZ: glutaminianu fosforanów 

barwników

(531) 3.7.3, 26.5.2, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15, 26.11.2, 25.5.2, 

25.7.20

(511) 29

(210) 416842 (220) 2013 07 19

(731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW 

CUKIERNICZYCH MILLANO, Przeźmierowo

(540) MINT KROKANT

(511) 30

(210) 416843 (220) 2013 07 19

(731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW 

CUKIERNICZYCH MILLANO, Przeźmierowo

(540) BARON EXCELLENT DOLCELLI

(511) 30

(210) 416845 (220) 2013 07 19

(731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW 

CUKIERNICZYCH MILLANO, Przeźmierowo

(540) KARLOS

(511) 30

(210) 416846 (220) 2013 07 19

(731) CICHOŃ ANDRZEJ, Zdziechów

(540) PWH ELEKTRO BENZ

(531) 26.4.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 39

(210) 416847 (220) 2013 07 19

(731) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA 

AKCYJNA, Tarnów

(540) ZM TARNÓW

(511) 12, 13, 37, 39, 40, 42

(210) 416848 (220) 2013 07 19

(731) AVEC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) TRAN familijny ZDROWIE I ODPORNOŚĆ

(531) 3.9.1, 3.9.24, 26.11.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14, 26.1.6

(511) 05, 35, 41

(210) 416849 (220) 2013 07 19

(731) MACZEK NATALIA, Kraków

(540) misbhv

(531) 2.9.4, 26.1.3, 27.5.1

(511) 14, 25

(210) 416850 (220) 2013 07 19

(731) CZURAJ JERZY, Brwinów

(540) ANTYKRETOM

(511) 01

(210) 416851 (220) 2013 07 19

(731) MACZEK NATALIA, Kraków

(540) misbhv

(511) 14, 25

(210) 416852 (220) 2013 07 19

(731) MACZEK NATALIA, Kraków

(540) misbehave

(511) 14, 25

(210) 416853 (220) 2013 07 19

(731) GRYS IRENA PAMART, Leszno

(540) 

(531) 2.9.1, 21.3.1, 29.1.13

(511) 16, 18, 21, 25, 32, 35

(210) 416854 (220) 2013 07 19

(731) GRYS IRENA PAMART, Leszno

(540) 
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(531) 2.9.1, 21.3.1, 29.1.12

(511) 16, 18, 21, 25, 32, 35

(210) 416855 (220) 2013 07 19

(731) JASKULSKI RYSZARD JASKULSKI AROMATY, Warszawa

(540) JAR Jaskulski Aromaty

(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 02, 03, 30, 32, 34

(210) 416856 (220) 2013 07 19

(731) LIMARO TYMIŃSKA, MANIA ZAKŁAD PRODUKCJI 

ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA JAWNA, 

Mosina

(540) limaro LIMARO od 1990 r.

(531) 1.1.25, 5.7.2, 8.1.7, 8.7.11, 8.7.17, 11.3.25, 19.3.3, 19.3.9, 

25.1.15, 26.1.1, 26.1.2, 26.4.2, 26.11.3, 29.1.15

(511) 30, 35

(210) 416857 (220) 2013 07 19

(731) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łęgowo

(540) VODKA DANCERS

(511) 33

(210) 416858 (220) 2013 07 19

(731) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łęgowo

(540) VODKA DANCERS

(531) 2.7.2, 26.4.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) 416859 (220) 2013 07 19

(731) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Kraków

(540) MAX FLIZ

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 11, 19, 20

(210) 416860 (220) 2013 07 19

(731) REMS KURYŁOWICZ PROVODOR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź

(540) REMS REAL-ESTATE & ENVIRONMENT

(531) 7.1.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 42

(210) 416861 (220) 2013 07 19

(731) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MUROWANICA, 

Zakopane

(540) MUROWANICA

(511) 36, 43

(210) 416862 (220) 2013 07 19

(731) POLSKI ZWIĄZEK ZOOFIZJOTERAPEUTÓW, Jaktorów

(540) polski związek zoofi zjoterapeutów

(531) 2.9.14, 3.1.8, 26.1.1, 26.1.14, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 44

(210) 416863 (220) 2013 07 19

(731) GŁÓD RADOSŁAW F. H. RADPAK, Kokotów

(540) RADPAK HURTOWNIA OPAKOWAŃ

(531) 19.1.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 416864 (220) 2013 07 19

(731) NAKIELNY WITOLD WOJCIECH, Kraków

(540) PIEKARNIA CUKIERNIA AWITEKS OD 1994
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(531) 5.7.2, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35, 36, 43

(210) 416865 (220) 2013 07 19

(731) EUROKONTAKT PROJEKT SERWIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) CHINA WAY

(531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 41

(210) 416866 (220) 2013 07 19

(731) RAJPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Łęczeszycka

(540) RAJPOL

(531) 5.7.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 31, 35, 44

(210) 416867 (220) 2013 07 19

(731) SANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) SANTI

(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.1.18, 29.1.13

(511) 09, 11, 25, 40

(210) 416868 (220) 2013 07 19

(731) ZABOROWSKA IGA ALICJA, Radom

(540) VIVA FLAMENCO!

(531) 2.3.8, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 24.17.4, 29.1.14

(511) 33

(210) 416869 (220) 2013 07 19

(731) ZABOROWSKA IGA ALICJA, Radom

(540) VIVA FLAMENCO!

(531) 2.3.8, 24.17.4, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 33

(210) 416870 (220) 2013 07 19

(731) KARPOW PAWEŁ, Szczecin

(540) małykarateka.pl

(531) 2.5.8, 27.5.1, 29.1.14

(511) 41, 44

(210) 416871 (220) 2013 07 19

(731) PRĄTNICKA BEATA, Warszawa

(540) DOM SŁOWIAŃSKI Słoneczna strona życia

(531) 3.7.21, 24.9.2, 27.5.1, 29.1.1

(511) 35, 37, 41, 42, 44

(210) 416872 (220) 2013 07 19

(731) WOŁEK-LEWANOWICZ FRANCISZEK, Warszawa

(540) HOUSE STANDARD

(531) 7.1.8, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36

(210) 416873 (220) 2013 07 19

(731) INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA, Warszawa

(540) koryfeusz MUZYKI POLSKIEJ

(531) 29.1.1

(511) 09, 16, 35, 41
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(210) 416874 (220) 2013 07 19

(731) TAK-OK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) TAK-OK

(511) 11, 12, 18, 28

(210) 416875 (220) 2013 07 19

(731) TAK-OK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) TTW

(511) 12, 18, 28

(210) 416876 (220) 2013 07 19

(731) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratysława, SK

(540) MultiPROSTI

(511) 05

(210) 416877 (220) 2013 07 19

(731) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratysława, SK

(540) MultiCOGI

(511) 05

(210) 416878 (220) 2013 07 19

(731) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratysława, SK

(540) MultiOFTI

(511) 05

(210) 416887 (220) 2013 07 20

(731) ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków

(540) TALENTIS

(511) 09, 35, 42

(210) 416888 (220) 2013 07 20

(731) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) MEAT & FUN

(531) 24.17.25, 26.4.2, 26.4.18, 26.11.1, 26.11.5, 27.5.1

(511) 01, 29, 30

(210) 416890 (220) 2013 07 20

(731) ESMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) FORNEXT

(511) 09, 11, 35, 37

(210) 416892 (220) 2013 07 20

(731) ESMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) FORNEXT

(531) 27.5.1

(511) 09, 11, 35, 37

(210) 416893 (220) 2013 07 20

(731) ESMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) FORNEXT PRESS AND BAKE

(531) 24.15.21, 26.3.23, 27.5.1

(511) 09, 11, 35, 37

(210) 416894 (220) 2013 07 20

(731) SAMBURSKI MAREK, SAMBURSKI HENRYK, 

SAMBURSKA ZOFIA PRIOR SPÓŁKA CYWILNA, 

Sosnowiec

(540) PRIOR

(511) 16, 25, 35, 40, 42

(210) 416896 (220) 2013 07 20

(731) MYSZKA AUGUSTYN TAL-SERWIS, Kraków

(540) ENERGY LIGHT

(531) 26.4.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 11, 35

(210) 416897 (220) 2013 07 21

(731) MYSZKA AUGUSTYN TAL-SERWIS, Kraków

(540) ENERGY CELL

(531) 1.15.1, 25.7.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 11, 35

(210) 416996 (220) 2013 07 15

(731) PROFITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) profi tech

(531) 7.3.2, 26.11.1, 27.5.1

(511) 06, 19

(210) 418848 (220) 2011 08 08

(731) Nova Brands S.A., Luksemburg, LU

(540) ALLERNOVA

(511) 05

(210) 418856 (220) 2013 03 19

(731) Unilever N. V., Rotterdam, NL

(540) EXHILARATE

(511) 03



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 416391, 416392, 416393, 416394, 416416, 416454, 416466, 416467, 416505, 416575, 416595, 416653, 416660, 

416664, 416674, 416682, 416696, 416698, 416747, 416749, 416750, 416753, 416828, 416850, 416855, 416888

2 416466, 416467, 416529, 416625, 416626, 416664, 416696, 416698, 416855

3 416383, 416444, 416451, 416459, 416470, 416471, 416472, 416491, 416493, 416494, 416496, 416497, 416499, 

416500, 416506, 416509, 416510, 416514, 416516, 416518, 416524, 416534, 416551, 416553, 416558, 416559, 

416587, 416596, 416597, 416598, 416599, 416600, 416601, 416602, 416603, 416604, 416614, 416654, 416660, 

416664, 416679, 416680, 416689, 416728, 416787, 416796, 416855, 418856

4 416655, 416664, 416696, 416698, 416846

5 416381, 416386, 416389, 416391, 416392, 416393, 416394, 416395, 416424, 416426, 416427, 416428, 416429, 

416430, 416431, 416436, 416437, 416438, 416439, 416440, 416444, 416466, 416467, 416470, 416471, 416473, 

416478, 416491, 416496, 416497, 416499, 416500, 416503, 416504, 416506, 416510, 416514, 416516, 416518, 

416534, 416551, 416558, 416559, 416561, 416571, 416572, 416573, 416574, 416580, 416581, 416582, 416583, 

416609, 416610, 416611, 416613, 416617, 416627, 416628, 416640, 416641, 416642, 416650, 416652, 416654, 

416656, 416664, 416665, 416667, 416668, 416669, 416728, 416735, 416737, 416738, 416739, 416740, 416756, 

416776, 416777, 416778, 416783, 416789, 416790, 416796, 416818, 416821, 416830, 416831, 416848, 416876, 

416877, 416878, 418848

6 416378, 416390, 416414, 416477, 416484, 416513, 416523, 416584, 416585, 416586, 416646, 416653, 416664, 

416696, 416698, 416760, 416761, 416771, 416859, 416996

7 416394, 416468, 416469, 416477, 416484, 416548, 416584, 416585, 416586, 416595, 416627, 416664, 416667, 

416690, 416693, 416696, 416698, 416783, 416840

8 416414, 416477, 416484, 416551, 416664, 416696, 416698, 416782

9 414746, 416394, 416411, 416412, 416414, 416416, 416452, 416455, 416484, 416547, 416548, 416558, 416559, 

416560, 416576, 416577, 416584, 416585, 416586, 416587, 416590, 416591, 416607, 416618, 416664, 416670, 

416671, 416672, 416673, 416691, 416694, 416696, 416698, 416699, 416704, 416715, 416725, 416733, 416734, 

416762, 416765, 416782, 416791, 416793, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416835, 416867, 

416873, 416887, 416890, 416892, 416893, 416896, 416897

10 416470, 416471, 416502, 416503, 416504, 416558, 416559, 416627, 416664, 416667, 416783

11 416378, 416414, 416420, 416468, 416469, 416484, 416495, 416584, 416585, 416586, 416607, 416627, 416629, 

416653, 416664, 416667, 416672, 416673, 416692, 416695, 416696, 416698, 416712, 416783, 416791, 416859, 

416867, 416874, 416890, 416892, 416893, 416896, 416897

12 415177, 415178, 416456, 416621, 416627, 416662, 416664, 416667, 416696, 416698, 416770, 416783, 416794, 

416834, 416836, 416847, 416874, 416875

13 416664, 416696, 416698, 416782, 416836, 416847

14 416432, 416433, 416458, 416484, 416545, 416551, 416627, 416664, 416667, 416696, 416698, 416733, 416734, 

416783, 416835, 416849, 416851, 416852

15 416664

16 416349, 416390, 416414, 416419, 416420, 416421, 416452, 416457, 416458, 416460, 416484, 416507, 416521, 

416532, 416533, 416545, 416551, 416558, 416559, 416565, 416570, 416587, 416595, 416605, 416625, 416626, 

416645, 416664, 416704, 416708, 416709, 416710, 416711, 416715, 416716, 416733, 416734, 416742, 416774, 

416782, 416787, 416797, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416829, 416839, 416853, 416854, 

416873, 416894

17 416378, 416414, 416466, 416467, 416477, 416523, 416525, 416526, 416528, 416584, 416585, 416586, 416664

18 416527, 416587, 416621, 416664, 416770, 416771, 416853, 416854, 416874, 416875

19 416378, 416414, 416466, 416467, 416481, 416482, 416483, 416523, 416525, 416526, 416528, 416529, 416549, 

416584, 416585, 416586, 416646, 416653, 416664, 416678, 416696, 416698, 416705, 416720, 416752, 416754, 

416760, 416761, 416859, 416996
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20 416378, 416414, 416456, 416487, 416502, 416545, 416584, 416585, 416586, 416627, 416629, 416664, 416667, 

416705, 416783, 416859

21 416378, 416405, 416420, 416484, 416584, 416585, 416586, 416627, 416664, 416667, 416733, 416734, 416783, 

416839, 416853, 416854

22 416587, 416664

23 416664

24 416441, 416442, 416587, 416616, 416627, 416629, 416664, 416667, 416751, 416771, 416783

25 414865, 416347, 416368, 416372, 416415, 416416, 416441, 416442, 416446, 416511, 416527, 416545, 416587, 

416627, 416634, 416635, 416636, 416664, 416667, 416688, 416696, 416698, 416731, 416733, 416734, 416751, 

416762, 416783, 416835, 416839, 416849, 416851, 416852, 416853, 416854, 416867, 416894

26 416384, 416450, 416627, 416664, 416667, 416733, 416734, 416783

27 416606, 416664

28 416456, 416587, 416621, 416625, 416626, 416627, 416658, 416664, 416667, 416782, 416783, 416874, 416875

29 416413, 416423, 416425, 416444, 416476, 416478, 416561, 416564, 416594, 416615, 416648, 416649, 416654, 

416664, 416668, 416669, 416718, 416729, 416735, 416737, 416738, 416739, 416740, 416779, 416780, 416781, 

416789, 416790, 416796, 416801, 416802, 416803, 416804, 416805, 416806, 416807, 416808, 416809, 416810, 

416811, 416815, 416838, 416841, 416888

30 416363, 416424, 416427, 416428, 416429, 416431, 416434, 416435, 416457, 416476, 416512, 416515, 416519, 

416543, 416544, 416552, 416561, 416611, 416615, 416620, 416628, 416664, 416668, 416669, 416676, 416681, 

416684, 416685, 416686, 416687, 416706, 416707, 416715, 416718, 416735, 416736, 416737, 416738, 416739, 

416740, 416746, 416779, 416780, 416781, 416788, 416789, 416790, 416801, 416802, 416803, 416804, 416805, 

416806, 416807, 416808, 416809, 416810, 416811, 416815, 416838, 416842, 416843, 416845, 416855, 416856, 

416864, 416888

31 416394, 416533, 416627, 416649, 416664, 416667, 416700, 416701, 416783, 416866

32 416352, 416386, 416413, 416422, 416447, 416463, 416464, 416465, 416488, 416535, 416561, 416570, 416578, 

416579, 416611, 416623, 416624, 416644, 416656, 416664, 416676, 416681, 416684, 416685, 416686, 416687, 

416719, 416737, 416738, 416739, 416740, 416756, 416781, 416789, 416790, 416801, 416802, 416803, 416804, 

416805, 416806, 416807, 416808, 416809, 416810, 416811, 416832, 416853, 416854, 416855

33 416457, 416488, 416508, 416535, 416537, 416538, 416539, 416541, 416590, 416593, 416615, 416630, 416664, 

416683, 416684, 416685, 416686, 416687, 416726, 416727, 416730, 416732, 416832, 416838, 416857, 416858, 

416868, 416869

34 416563, 416644, 416664, 416703, 416756, 416855

35 414865, 415177, 415178, 416349, 416386, 416390, 416395, 416402, 416403, 416404, 416406, 416407, 416408, 

416409, 416410, 416419, 416421, 416434, 416435, 416443, 416445, 416448, 416450, 416452, 416455, 416456, 

416457, 416458, 416462, 416470, 416471, 416474, 416475, 416476, 416495, 416501, 416502, 416508, 416521, 

416522, 416525, 416526, 416527, 416528, 416529, 416530, 416532, 416533, 416543, 416544, 416549, 416551, 

416554, 416555, 416556, 416557, 416558, 416559, 416561, 416562, 416564, 416568, 416570, 416577, 416587, 

416588, 416589, 416590, 416591, 416605, 416607, 416608, 416613, 416627, 416634, 416635, 416636, 416639, 

416643, 416644, 416647, 416648, 416649, 416651, 416657, 416658, 416659, 416661, 416664, 416667, 416670, 

416671, 416672, 416673, 416675, 416696, 416698, 416699, 416700, 416704, 416708, 416709, 416710, 416711, 

416712, 416713, 416714, 416720, 416731, 416735, 416737, 416738, 416739, 416740, 416742, 416748, 416751, 

416758, 416759, 416763, 416765, 416771, 416774, 416775, 416783, 416786, 416787, 416789, 416790, 416791, 

416793, 416795, 416797, 416798, 416800, 416801, 416802, 416803, 416804, 416805, 416806, 416807, 416808, 

416809, 416810, 416811, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416824, 416827, 416832, 416833, 

416834, 416836, 416837, 416840, 416848, 416853, 416854, 416856, 416860, 416863, 416864, 416865, 416866, 

416871, 416873, 416887, 416890, 416892, 416893, 416894, 416896, 416897

36 415177, 415178, 416387, 416388, 416396, 416397, 416398, 416399, 416400, 416401, 416404, 416406, 416407, 

416408, 416409, 416410, 416417, 416432, 416433, 416452, 416457, 416458, 416475, 416486, 416498, 416517, 

416520, 416531, 416532, 416550, 416591, 416605, 416612, 416627, 416631, 416643, 416648, 416651, 416663, 

416664, 416667, 416675, 416677, 416713, 416714, 416717, 416721, 416722, 416723, 416748, 416769, 416775, 

416783, 416784, 416785, 416786, 416797, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416825, 416826, 

416833, 416860, 416861, 416864, 416872

37 416404, 416406, 416407, 416408, 416409, 416410, 416418, 416452, 416495, 416532, 416566, 416567, 416584, 

416585, 416586, 416587, 416618, 416647, 416648, 416653, 416663, 416664, 416670, 416671, 416677, 416678, 

416679, 416680, 416696, 416698, 416712, 416717, 416720, 416755, 416763, 416769, 416775, 416782, 416786, 

416794, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416825, 416826, 416833, 416834, 416847, 416871, 

416890, 416892, 416893
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38 416349, 416419, 416448, 416452, 416457, 416458, 416474, 416540, 416554, 416555, 416556, 416557, 416577, 

416587, 416589, 416627, 416637, 416664, 416667, 416704, 416741, 416743, 416744, 416745, 416771, 416775, 

416783, 416798, 416800, 416827

39 415177, 415178, 416394, 416404, 416406, 416407, 416408, 416409, 416410, 416452, 416489, 416490, 416508, 

416566, 416567, 416592, 416605, 416627, 416648, 416664, 416667, 416677, 416679, 416680, 416696, 416698, 

416704, 416733, 416734, 416751, 416757, 416775, 416783, 416792, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 

416823, 416840, 416846, 416847

40 416405, 416414, 416432, 416433, 416468, 416469, 416495, 416551, 416552, 416558, 416559, 416590, 416664, 

416696, 416698, 416705, 416751, 416762, 416769, 416775, 416815, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 

416823, 416840, 416847, 416867, 416894

41 416349, 416379, 416382, 416394, 416402, 416403, 416414, 416419, 416421, 416443, 416448, 416452, 416474, 

416475, 416485, 416489, 416490, 416492, 416501, 416503, 416504, 416507, 416521, 416532, 416543, 416544, 

416546, 416550, 416554, 416555, 416556, 416557, 416558, 416559, 416561, 416564, 416565, 416568, 416587, 

416589, 416605, 416608, 416618, 416619, 416622, 416627, 416633, 416637, 416638, 416643, 416645, 416661, 

416664, 416666, 416667, 416670, 416671, 416675, 416699, 416704, 416708, 416709, 416710, 416711, 416713, 

416721, 416722, 416723, 416733, 416734, 416742, 416748, 416758, 416759, 416765, 416774, 416775, 416782, 

416783, 416787, 416795, 416798, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416832, 416837, 416848, 

416865, 416870, 416871, 416873

42 416349, 416402, 416403, 416404, 416406, 416407, 416408, 416409, 416410, 416419, 416432, 416433, 416452, 

416457, 416458, 416501, 416503, 416504, 416507, 416540, 416548, 416560, 416566, 416567, 416569, 416577, 

416591, 416605, 416612, 416618, 416627, 416629, 416637, 416639, 416653, 416663, 416664, 416667, 416670, 

416671, 416677, 416678, 416679, 416680, 416699, 416704, 416708, 416709, 416710, 416711, 416717, 416748, 

416763, 416765, 416775, 416783, 416800, 416816, 416817, 416819, 416820, 416822, 416823, 416825, 416826, 

416837, 416840, 416847, 416860, 416871, 416887, 416894

43 416379, 416382, 416475, 416492, 416543, 416544, 416550, 416561, 416589, 416605, 416615, 416619, 416634, 

416635, 416636, 416648, 416664, 416676, 416681, 416700, 416706, 416707, 416772, 416773, 416788, 416801, 

416802, 416803, 416804, 416805, 416806, 416807, 416808, 416809, 416810, 416811, 416813, 416827, 416832, 

416838, 416839, 416861, 416864

44 416394, 416404, 416406, 416407, 416408, 416409, 416410, 416426, 416430, 416455, 416475, 416534, 416558, 

416559, 416565, 416605, 416613, 416664, 416716, 416724, 416787, 416862, 416866, 416870, 416871

45 414865, 416489, 416490, 416566, 416567, 416568, 416664, 416675, 416696, 416697, 416698, 416704, 416713, 

416721, 416722, 416723, 416748, 416775



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

(znak przestrzenny) 416630

4 tax 416562

4Akne krem 416689

5 POSIŁKÓW DZIENNIE 416561

7DAYS Borseto 416779

7DAYS Borseto 416780

ACCEPTIX 416583

AD. 1543 COPERNICUS PREMIUM VODKA 416732

AdVise 416445

agencja BS ratingowa 416675

AGRONOMIA SUKCESU 416829

AGROVITA KRÓLESTWO SMAKÓW 416668

albex 416658

ALKOHOLE REGIONALNE 416538

ALLERNOVA 418848

ANTIREF 416831

ANTYKRETOM 416850

APOACC 416581

APOCC 416582

APTEKA MAKRO 416613

Apteka Vademecum Blisko i tanio! 416470

AQUAEL ZOO 416533

ArtOral 416503

ArtOral 416504

AUTO GRUPA SKLEP MOTORYZACYJNY 

SERWIS 416647

AutoJet bezpiecznie na drodze 416679

AutoJet bezpiecznie na drodze 416680

Avatari Cristalle Redox 416495

Aveco ściany mobilne 416678

AVOCADO PERSEOSE 416747

bakeo.pl 416649

BARON EXCELLENT DOLCELLI 416843

Be my Juice 416676

BENEK 416707

BENEVA 416627

beneva 416667

BENEVA 416783

berens 416415

BETO 150 ZK 416473

BETO 25 ZK 416830

BIAŁA WÓDKA 416726

BIAŁA 416727

BiaVita 416475

BIESZCZADY POLDRINK 416488

Big Book Festival 416795

BIO SILVER 416606

BIOGENA PHARMA 416383

BIOTEN S 416655

BIRIA 416770

BOSTON CLINIC MEDYCYNA ESTETYCZNA 416787

BRAGGASHOP GRYFICE 416462

Braveheart 416683

BROOKLYN BURGERS & WINGS 416634

BROOKLYN BURGERS & WINGS 416635

BROOKLYN 416636

BS agencja ratingowa 416713

BY ŻYŁO SIĘ BEZPIECZNIE 416566

C COPYRIGHT.PL CENTRUM OCHRONY 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 416708

C COPYRIGHT.PL CENTRUM OCHRONY 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 416709

C 416710

C 416711

CARPATHIA 416501

cartlander 416705

CASCARA napój gazowany 416624

Castle Hill 416685

Cenrex 416836

CHINA WAY 416865

CHOCO FIT 416746

Cidre ROYAL 416730

COLD BREW kawa/coff ee 416623

collegium artis 416622

CONSTANTA INTERNATIONAL TRANSPORT 

& FORWARDING 416592

CRB 416498

CYCLOQUART 416749

DAP-SHOP BOUTIQE COLLECTION 416751

Dbaj o zdrowie i siłę swojego serca 416818

delektuJEMY.pl 416781

DEPRISAN 416389

desmostik sc 416575

DETALIT 416481

detusan 416478

DMS DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK 416723

DMS LEGAL 416722

DMS 416721

DOBRY JAK CZEKOLADA 416543

DOLINA NOTECI natural TASTE 416701
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Dolina Noteci 416700

DOM SŁOWIAŃSKI Słoneczna strona życia 416871

DROGERIE Marysieńka 416551

DROSED Smakowite PARÓWKI 

w 100% z mięsa DROBIOWEGO 

BEZ: glutaminianu fosforanów barwników 416841

DualBand 416673

duostea 416796

DZIENNIK ROLNICZY 416507

E ELMARK Automatyka 416618

E.WEDEL DOBRY JAK CZEKOLADA 416544

eBO 416670

ECO FLOOR VC 224 416494

ECO GLASS VC 174 416493

ECO SAN VC 114 416491

ECO UNI VC 254 416496

ecoFan 416712

ECOSPORT 416662

ECOTECHNOLOGY 416516

ectoSept 416617

EDU.TVP.PL 416637

EduExplorer odkryj radość z nauki 416661

ehak24.pl 416522

eImpuls 416591

eKarty 416396

eKARTY 416397

eMakler 416387

eMAKLER 416388

ENEDUO 416441

eneduo 416442

Energia Natury 416816

Energia Natury 416817

Energia Natury 416819

ENERGY CELL 416897

ENERGY LIGHT 416896

eSKaeM 416492

ESTEMI 416590

EXHILARATE 418856

fabryka komfortu 416502

face creator 416553

FAT REMOVER VC 942 416500

FB RADOM 416782

feveran 416428

FILTRON 416595

FInset 416651

fi orello 416625

fi orello 416626

FiRESHOP 416416

FlexiStav Rebuild 416656

FLOOR CLEANER VC 940 416524

Flott Follow me 416512

fokki 416446

FORNEXT PRESS AND BAKE 416893

FORNEXT 416890

FORNEXT 416892

FOTON 416741

FOTON 416745

FRUXI FRESH JABLKO ORIGINAL FRESH 416570

Fundusz hr. Feliksa i Emilii Sobańskich 416457

Fundusz im. Księcia Eugeniusza 

Lubomirskiego 416458

FUTURE FOLK 416837

GALERIA SIEDEM 416545

GDYNIA WATERFRONT 416404

GDYNIA WATERFRONT 416406

GDYNIA WATERFRONT 416407

GDYNIA WATERFRONT 416408

GDYNIA WATERFRONT 416409

GDYNIA WATERFRONT 416410

GLASS CLEANER VC 975 416509

GO GLOBAL! 416699

go.... italiano 416619

GOCRETE 416682

Golden 416607

GRANDE LORENZO 416363

GROM COMBATIVES 416489

GROM GROUP 416490

H Złoty Standard 416657

H&B With Love 416527

Habro-LIN suplement diety WSPIERA 

NATURALNY SYSTEM OBRONY ORGANIZMU 416395

Havells 416690

Havells 416691

Havells 416692

HAVELLS 416693

HAVELLS 416694

HAVELLS 416695

HDTECHNOLOGY 416514

Helpsen 416640

Highlander 416684

HORECALINE 416518

HOUSE STANDARD 416872

I-BS.PL Technologie informatyczne 416671

Ibuk Libra 416448

iCall - bądź bezpieczny w każdym wypadku 416793

IMGFITNESS 416587

ImPuls 416454

invena 416378

ITMAGINATION 416765

Izba Gospodarcza Polska-Rosja 416402

izzyKonto 416398

izzyKONTO 416399
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JAKSA nowe technologie 416653

JAR Jaskulski Aromaty 416855

JB MULTIMEDIA Your IT Partner 414746

JJ Józefi na 416420

JORDAN 416450

JUAN LOPEZ 416703

KAMERKIL 416609

KAMERKILL 416610

KARLOS 416845

Kasztelan świeże z natury Kasztelan 

Niepasteryzowane RECEPTURA BROWAR 

SIERPC ŚWIEŻE Z NATURY 416464

KLEiB TĘCZA KOLORÓW 416466

KLEIB 416467

KLIKmapa 416612

KnockOut Promotions 416443

KnowHealth 416666

kocham WINO Fest FESTIWAL DOBREGO 

SMAKU 416832

KORONA SMAKU menubook 416589

koryfeusz MUZYKI POLSKIEJ 416873

KOSBUD ACRYLIT 416525

KOSBUD GRUNLIT 416529

KOSBUD KLINKIERIT 416526

KOSBUD MOZALIT 416528

KOSZULKOMAT 416762

Krecik 416720

KRÓLESTWO SMAKÓW 416669

Królewski 416423

KRÓLEWSKI 416425

królowa mleka 416564

KSYLINULKI 416628

Kuroniówka 416550

La Mariee 414865

LAMINA 416411

LAMINA 416412

LASHTONIIC Eyelash-Brow Growth Liquid 416614

LAVORO 416659

LECHKOMI 416505

Ligamento 416436

Like! 416460

limaro LIMARO od 1990 r. 416856

Lniano Zakłady Mięsne 416648

LODOVE 416736

LST NET 416560

LUXMAPA 416419

LWY NIERUCHOMOŚCI 416797

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ 416734

Łąki Mazowsza 416594

M GOOSPERY 416547

made in g 416530

MADRO WROCŁAW 416468

MADRO WROCŁAW 416469

Magic Ballo www.magicballo.pl 416511

MAGLIS 416455

MAŁA ANGLIA 416773

MAŁA ROSJA 416772

małykarateka.pl 416870

MANGO MAYHEM 416451

MARATON INSPIRACJI KAŻDY NOSI 

W SOBIE BOHATERA! 416558

MARATON INSPIRACJI Każdy nosi w sobie 

bohatera! 416559

MARI IANIQ 416629

MAX FLIZ 416859

MAXID VC 971 416506

Maxus Czarter 416792

MĄKA ŁOWICKA 416620

McGerard 416532

MEAT & FUN 416888

MEAT LOVE 416839

MenuTube 416827

mercus BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 416833

mercus ZABUDOWY BUSÓW 416834

miasto kołobrzeg. pl 416349

Microphos P Pro+ 416828

MIESZEK 416786

MIĘDZYWOJENKA 416615

migrenoblocker 416652

MINT KROKANT 416842

misbehave 416852

misbhv 416849

misbhv 416851

mPortfel 416400

mPORTFEL 416401

Mr. GUGU & Miss GO 416347

mt28 416568

MULTIBONUS 416486

MultiCOGI 416877

MultiOFTI 416878

MultiPROSTI 416876

MUROWANICA 416861

musicwave.pl audiomarketing 416576

MYCIDER 416719

NANODISC 416472

NAPOLLO 416825

Nasze soki, Twoje zdrowie 416681

NATURELL GINKGO INTENSIV 416650

Nervocalm 416440

NETIA 416743

NETIA 416744

Neuro Sen 416386

NEW AGE FITNESS 416485
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niceplace 416390

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ZBM ZDROWIE S.C. 416724

NOVATOR 416482

Novocardia - Twoje serce to zniesie 416777

Novocardia - Twoje serce zniesie to bez 

problemu 416821

novum 416775

NOVVAK JEWELLERY 416432

NOWY PUNKT 416826

obiad w 3 minuty... Express menu 416729

ONKONAWIGATOR 416605

OPEN ART FESTIVAL 416716

Oprin 416437

otulinka 416616

OUTgoing POLAND 416608

OXY NET 416800

OZENERGIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 416763

OZEX_A_POLPX 416784

OZEX_A_TP 416785

P PORTA 416760

P 416761

P&S PARKER & SIMPSON PATENT 

NA OTWARCIE P & S Palenie poważnie 

szkodzi Tobie i osobom w Twoim 

otoczeniu 12 30 416563

PatiLiu 416368

PatiLiu 416372

Perfect Day Mr. Tortini 416515

PGE Energia Natury 416820

PGE Energia Natury 416822

PGE 416823

PI Skarbonka 416520

PIEKARNIA CUKIERNIA AWITEKS OD 1994 416864

PIELUSZKOWYBOM 416588

Pieniński Bank Spółdzielczy 416417

PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVIT 416738

PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVIT 416789

PIERWIASTEK ŻYCIA JODAVITA 416737

PiK 416391

Plan Inwestycyjny Skarbonka 416531

Plany Inwestycyjne 416517

POKOLENIA POKOLENIA 416774

POLISH DEFENCE HOLDING 416696

POLISH DEFENCE HOLDING 416698

POLO PIZZA 416706

polski związek zoofi zjoterapeutów 416862

Polsko-Rosyjska Izba Gospodarcza 416403

POMOC MIERZONA KILOMETRAMI km 416452

POTOKI RESIDENCE 416717

Półmaraton Praski 416638

PRIOR 416894

producent Dustera - najlepiej 

sprzedającego się 4x4 na polskim rynku 

w 2012 roku 415177

Profesjonalny Salon Optyczny 

Nasze Okulary 416725

PROFIT POINT TRAINING CLUB 416643

PROFITECH 416646

profi tech 416996

PROGRESIL GRUNT 416754

PROGRESIL TYNK 416752

PRONAD 416663

PRONAD 416664

Proometeusz 416748

Prymat mój przepis na.... 416476

PRZECIWSTARZENIOWA „SZCZEPIONKA” 

W TWOIM KREMIE 416534

PsiK PsiK 416392

psio krew 416541

PWH ELEKTRO BENZ 416846

RADIO FONIA 416555

radiofonia stowarzyszenie 416557

radiofonia 416556

RADPAK HURTOWNIA OPAKOWAŃ 416863

RAJPOL 416866

RANPECT 416776

RAP’ss 416352

RAVEN 416484

RAZOWY KWAS CHLEBOWY 416447

receptanaból OGÓLNOPOLSKI PORTAL 

MEDYCZNY DLA PROFESJONALISTÓW 416474

REKSIO 416715

Relash 416438

REMONTEAM 416755

REMS REAL-ESTATE & ENVIRONMENT 416860

Respinus 416427

Respiranum 416424

retrus 416456

RIGIROC 416523

rodzinka.pl sezon 5 416577

RST 416621

RUBEX BUDOWNICTWO-REMONTOWE 416418

S Skipper 416382

SANITARY CLEANER MAX VC 920 416499

SANITARY CLEANER VC 910 416497

SANPOL 416584

SANPOL 416585

SANTI 416867

SATIVAIR 416644

SATIVUP 416756

Selenka 416422

Sen Apotex 416571

Sen Apotex 416573
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Sen Spray Apotex 416572

Sen Spray Apotex 416574

SenSpo 416641

SePiK 416393

SHOPPIN’ 416508

SIARTECH S 416674

SILENTEVENT 416546

SIMBUD Sp. z o.o 416513

SIMILA 416728

SINCE 1970 KWaSNYCaRVINGS FINE 

ARCHITECTURAL WOOD ORNAMENTS 416549

Sinuactive 416431

SKARB RODZINY MUSZYNA 416578

SKARB Z GŁĘBI NATURY Muszyna 416579

Skin CrystalCare 416459

SKIPPER 416379

SMAKI ŻYCIA 416704

SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED 

IN OAK CASKS FOR PLEASURE STRAIGHT 

HIGHLANDER Highland & Lowland 

BLENDED SCOTCH WHISKY SWEET 

RICHNESS AND GOOD DEPTH OF FLAVOUR 

SOPHISTICATED TASTE 416686

SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED 

IN OAK CASKS FOR PLEASURE STRAIGHT 

HIGHLANDER Highland & Lowland 

BLENDED SCOTCH WHISKY SWEET 

RICHNESS AND GOOD DEPTH 

OF FLAVOUR SOPHISTICATED TASTE 416687

steaks & burgers WESTBURGER 416788

STOŁECZNA 416435

Stowarzyszenie Radiofonia 416554

strzałka 416487

student on 416521

sucholand 416813

sumetop 416654

Sunslim 416439

SYMNATAL PRO BABY 416381

SZANSA 416714

sztukę wspieramy z całej mocy. pge 

polska grupa energetyczna 416824

ŚWIEŻE Z NATURY Kasztelan 

Niepasteryzowane RECEPTURA BROWAR 

SIERPC ŚWIEŻE Z NATURY 

NIEPASTERYZOWANE GWARANCJA 

ŚWIEŻOŚCI SIERPC Kasztelan A.D. 1322 

Niepasteryzowane Nigdy nie jeżdżę 

po alkoholu 416463

ŚWIEŻE Z NATURY Kasztelan 

Niepasteryzowane RECEPTURA BROWAR 

SIERPC ŚWIEŻE Z NATURY 

NIEPASTERYZOWANE GWARANCJA 

ŚWIEŻOŚCI 416465

TABERO 416483

TADALYS 416580

TAK-OK 416874

TALENTIS 416887

Target 416394

TAS 416757

TAURONET 416540

TELONE 416771

teslor 416444

TESOROMONT 416753

Toffl  airs 416434

tołpa: botanic, amarantus. 416599

tołpa: botanic, białe kwiaty. 416598

tołpa: botanic, biały hibiskus 30+. 416600

tołpa: botanic, czarna róża. 416603

tołpa: botanic, czarny bez. 416597

tołpa: botanic, czerwony ryż 40+. 416602

tołpa: botanic, dąb paragwajski. 416601

tołpa: botanic, różowa piwonia 50+ 416596

tołpa: dermo body, hydro. 416604

Tortelka 416519

TRAN familijny ZDROWIE I ODPORNOŚĆ 416848

TRANSNAV 416840

TRASOL 416750

TriColor 416791

Tris 416672

trojmiasto.fm - najlepiej brzmiący adres 

w Trójmieście 416798

TRUNKI REGIONALNE 416535

TTW 416875

tussilan 416429

Tutti Dolci 416552

TUTU PRINCESS 416835

Twoje serce to zniesie 416778

TYTAN SECURITY 416567

ui UPLEDGER INSTITUTE 416565

unilinkcash 416631

UNIVERSAL PNEUMATIC AUTOMATION 416548

URBIS 416769

urslab 416611

uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy 416426

uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy 416430

Vademecum Blisko i tanio! 416471

VitaSen 416642

VIVA FLAMENCO! 416868

VIVA FLAMENCO! 416869

vive textile plastic 416405

VODKA DANCERS 416857

VODKA DANCERS 416858

WABU 416838

WARSZAWSCY ADWOKACI 416697

WAWEL O ZMIERZCHU 416633

wiosna w twoim ogrodzie 416477
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właściciel marki Dacia, która odnotowała 

największy wzrost sprzedaży w 2012 roku 415178

Work4Tech agencja pośrednictwa pracy 416758

Work4Tech agencja pracy tymczasowej 416759

Wódka Czysta KLASYCZNA 416593

WÓDKI REGIONALNE PIJALNIA 416539

WÓDKI REGIONALNE 416537

wydawnictwo MAŁE JEŻYKI 416645

WYPRODUKOWANO NA ŚLĄSKU 416815

X-LINE 416510

YUTON 416794

ZACNA PRZEKĄSKA 416718

ZAGRODA Nowa 416742

Zamki 416384

ZATOCAN forte 416665

ZM TARNÓW 416847

znany-trener.pl 416639

ZROBSOBIEKREM.PL 416660

ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVIT 416740

ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVIT 416790

ŹRÓDŁO ŻYCIA JODAVITA 416739



INFORMACJA  O  DOKONANIU  PRZEZ  BIURO  MIĘDZYNARODOWE  WIPO

REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ  ZNAKU  TOWAROWEGO

Z  WYZNACZENIEM  POLSKI  PRZED  BADANIEM

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru

znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE

oraz klasy elementów grafi cznych znaku) i klasy towarowe

271149 SAMICATHERM 17

423392 FEMIA

CFE: 26.5, 27.5 07, 11, 35

749316 POON 18, 25

806189 STELLA D’ORO 18, 25

867538 HanStar

CFE: 1.1, 27.5 06

871959 LUBEX 01, 04

932043 MOREL 09

933607 CFE: 4.5 09

975951 CFE: 28.5 05

998678 KANZLER

CFE: 28.5 25, 35

1091993 TrustFire

CFE: 1.15 09, 11

1093580 TALLER 14

1094009 STEAK N SHAKE 29, 30, 43

1104940 ALDEIA VELHA 33

1112773 D’ALMA 33

1114003 Fleur Alpine

CFE: 5.5, 6.1, 27.5, 29.1 05, 29, 

32, 35
1158993 THE ORIGINAL STEAKBURGER 30, 43

1164909 SOURCENEXT 42

1173293 GLORIA SERENITY RESORT

CFE: 24.9, 27.5, 29.1 39, 41, 43

1173295 Denim Island Identity 18, 25

1173319 CORAL 09

1173323 O.M.S. Collection

CFE: 24.17, 26.4, 27.5, 29.1 08, 11, 21

1173348 BYZ 09

1173388 Shihlin

CFE: 26.1, 28.3 07, 09

1173391 R-walker

CFE: 27.5 25

1173397 CFE: 26.1, 28.3 11

1173445 Magnesium B6 Generica 60

CFE: 26.1, 26.4, 26.11, 29.1 05

1173450 TECHNOPLUS

CFE: 28.5 09, 11, 35, 39

1173500 PERVAK 33

1173503 L’AUTRE CHOSE

CFE: 25.7 25

1173512 FAVORY 03, 16, 21

1173549 Mario

CFE: 2.1, 3.7, 27.5, 29.1 29

1173553 TOMOTO

CFE: 3.13, 27.5, 28.3 24, 27

1173562 DE VERLI

CFE: 27.5 18, 25

1173563 sunny heater

CFE: 26.1 11

1173571 T.MARKS

CFE: 26.4, 27.5 25

1173602 CFE: 28.5 33

1173649 MI

CFE: 27.5 09, 35, 38, 42

1173666 REALE 20, 24

1173698 SAFIMON 07, 09, 11

1173712 CFE: 1.3, 6.1, 25.1, 28.5 33

1173756 ZOKVERA 05

1173758 ZIODRIN 05

1173761 TUTAMYDON 05

1173763 ZILIPON 05

1173764 ZUKONAL 05

1173809 ADAXIO 03

1173821 VITELLE 30

1173852 MOSAICS OF THE WORLD 02, 17, 19

1173866 ALUBOND

CFE: 27.1 07

1173867 100 POINTS BY ROBERT PARKER 16, 41

1173903 carmesse 09, 27

1173929 MAGNUM 06, 22

1173932 CFE: 28.3 03

1173944 BANK NOREIA 35, 36, 41

1173952 OXAS 09, 16, 42

1173962 ANTEBIDESIGN

CFE: 27.5 14, 18, 22, 24, 25, 26, 35, 40, 42

1173989 RARAMURI

CFE: 2.1, 27.5 25

1174029 BOOKINGWORLD 35, 39, 41, 43

1174045 NORDBLANC 18, 25

1174049 FieldTronic 07, 09, 38

1174106 GlucoSprint Integratore Alimentare 

di Vitamina B1 e Manganese con D-Glucosio 

15 fi aloidi BETHA PHARMA
CFE: 24.15, 27.5, 29.1 05

1174141 MEXUN 09

1174142 WETCODE

CFE: 27.5 03

1174158 VINO LIBERO

CFE: 25.5, 29.1 33, 35, 43

1174169 MORRIS GARAGES 12, 37

1174171 CFE: 21.3, 29.1 09

1174263 CFE: 26.3, 29.1 12, 35, 37, 38, 39, 42

1174295 RHEA Marine

CFE: 3.9, 27.5, 29.1 12, 37

1174307 WELLS WALES

CFE: 27.5 18

1174314 RHEA TRAWLER 12, 37

1174319 CEMNI

CFE: 28.3 14

1174321 THERMO REFLECT by jUPITER

CFE: 26.11, 27.5, 29.1 25
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1174328 TIC TAC FESTIVAL 30

1174388 CFE: 28.5 11

1174407 NGHIA

CFE: 26.11, 27.5 08

1174434 AMEDIA HOTEL EXPRESS

CFE: 1.1, 27.5, 29.1 43

1174436 BABY LIKES 03, 05, 25

1174464 GLOSS REVELATEUR 03

1174482 prolong

CFE: 27.5 01, 04

1174489 ROYAL CERAMICA

CFE: 24.9, 26.1, 27.5, 28.1 19

1174498 Sirubtis 01

1174503 DELPHI 38, 42

1174505 NOISE PHALANX

CFE: 26.11, 27.5, 29.1 06, 19, 37

1174513 MR. CREAMY 30

1174524 CFE: 5.7, 8.1, 9.1, 19.3, 29.1 30

1174525 FLORAL NECTAR 01, 03

1174551 RP

CFE: 25.5, 26.4, 27.5, 29.1 09

1174561 CAIP

CFE: 26.11, 27.5 12, 24, 27

1174622 CFE: 26.3, 26.4 07, 12, 36

1174627 TS TOP SERIES

CFE: 26.1, 27.5, 29.1 20

1174635 QILIVE

CFE: 27.5 07, 08, 09, 11

1174636 Qilive

CFE: 27.5 07, 08, 09, 11

1174709 nuagenetworks

CFE: 1.15, 27.5 09, 38, 42

1174710 nuagenetworks

CFE: 1.15, 27.5, 29.1 09, 38, 42

1174714 CHAMPEL

CFE: 27.5 25, 35

1174721 YIDA

CFE: 27.5, 28.3 07

1174722 Dove

CFE: 27.5 15

1174780 BankNoreia

CFE: 26.2, 26.7, 26.13, 27.5, 29.1 35, 36, 41

1174791 ROBERT PARKER 09

1174823 MEEX 04, 11, 34

1174954 SENSIVIT 05

1174955 CFE: 1.15 03, 05, 35

1175020 MESOPHARM

CFE: 27.5 03, 35



WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ

ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  871959, 1174482, 1174498, 1174525 

2  1173852 

3  1173512, 1173809, 1173932, 1174142, 1174436, 1174464, 1174525,

 1174955, 1175020 

4  871959, 1174482, 1174823 

5  975951, 1114003, 1173445, 1173756, 1173758, 1173761, 1173763,

 1173764, 1174106, 1174436, 1174954, 1174955 

6  867538, 1173929, 1174505 

7  423392, 1173388, 1173698, 1173866, 1174049, 1174622, 1174635,

 1174636, 1174721 

8  1173323, 1174407, 1174635, 1174636 

9  932043, 933607, 1091993, 1173319, 1173348, 1173388, 1173450,

 1173649, 1173698, 1173903, 1173952, 1174049, 1174141, 1174171,

 1174551, 1174635, 1174636, 1174709, 1174710, 1174791 

11  423392, 1091993, 1173323, 1173397, 1173450, 1173563, 1173698,

 1174388, 1174635, 1174636, 1174823 

12  1174169, 1174263, 1174295, 1174314, 1174561, 1174622 

14  1093580, 1173962, 1174319 

15  1174722 

16  1173512, 1173867, 1173952 

17  271149, 1173852 

18  749316, 806189, 1173295, 1173562, 1173962, 1174045, 1174307 

19  1173852, 1174489, 1174505 

20  1173666, 1174627 

21  1173323, 1173512 

22  1173929, 1173962 

24  1173553, 1173666, 1173962, 1174561 

25  749316, 806189, 998678, 1173295, 1173391, 1173503, 1173562,

 1173571, 1173962, 1173989, 1174045, 1174321, 1174436, 1174714 

26  1173962 

27  1173553, 1173903, 1174561 

29  1094009, 1114003, 1173549 

30  1094009, 1158993, 1173821, 1174328, 1174513, 1174524 

32  1114003 

33  1104940, 1112773, 1173500, 1173602, 1173712, 1174158 

34  1174823 

35  423392, 998678, 1114003, 1173450, 1173649, 1173944, 1173962,

 1174029, 1174158, 1174263, 1174714, 1174780, 1174955, 1175020 

36  1173944, 1174622, 1174780 

37  1174169, 1174263, 1174295, 1174314, 1174505 

38  1173649, 1174049, 1174263, 1174503, 1174709, 1174710 



1 2

Nr  22  (1039)  2013 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 119

39  1173293, 1173450, 1174029, 1174263 

40  1173962 

41  1173293, 1173867, 1173944, 1174029, 1174780 

42  1164909, 1173649, 1173952, 1173962, 1174263, 1174503, 1174709,

 1174710 

43  1094009, 1158993, 1173293, 1174029, 1174158, 1174434
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A.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE
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I.  WYNALAZKI
DZIAŁ  ADZIAŁ  A PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE  ....................................................................................................................................... 2
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DZIAŁ  GDZIAŁ  G FIZYKA  ....................................................................................................................................................................................................... 41
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