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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.
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
Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:
– symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
– numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
– nazwisko i imię wynalazcy,
– tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
– skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
– liczbę zastrzeżeń,
– daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.
Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.
W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, 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
patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym
i alfabetycznym.
***
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, zastrzeżenia 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);
3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego
uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:
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
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer ,,Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku
towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
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
lub 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.
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 893/2013.
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A. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
Wynalazkach
i wzorach uŻytkowych

Cyfrowe kody identyfikujące (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)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(71)
(72)
(86)
(87)
(96)
(97)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba
oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
– nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
– data i numer zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer zgłoszenia europejskiego
–		data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (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) 399792 (22) 2012 07 03
(51) A01G 1/04 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
(71) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki
(72) PARAFINIUK STANISŁAW
(54)	Urządzenie do uprawy grzyba o nazwie boczniak
(57) Urządzenie do uprawy grzyba o nazwie boczniak posiada sto-

jak (1) wyposażony w podstawę (2), na którym jest zamocowana oś
górna i oś dolna. Napędzana oś górna jest ułożyskowana i zamontowana u szczytu stojaka (1). Oś dolna jest ułożyskowana w gniazdach (5) połączonych z belkami (6), łączącymi ramiona stojaka (1)
w jego części dolnej. Odpowiadające sobie koła (7) naprzeciw siebie położone stanowią parę, na której jest zaczepiony jeden przenośnik pionowy (8). Urządzenie zawiera co najmniej jeden moduł
utworzony z dwóch par kół (7), w którym pomiędzy przenośnikami
pionowymi (8) są zamocowane łączniki na zaczepach. Urządzenie
zawiera co najmniej jeden moduł utworzony z co najmniej trzech
par kół (7), w którym koła (7) wewnątrz modułu są wspólne i wspólne są zaczepione na nich przenośniki pionowe (8). W każdym z modułów jest jednakowy odstęp pomiędzy zaczepami połączonymi
z przenośnikiem pionowym (8).
(10 zastrzeżeń)

Warstwa zewnętrzna (3) donicy (1) jest warstwą nośną, konstrukcyjno-dekoracyjną, zaś jej warstwa wewnętrzna (4) jest warstwą
magazynującą wodę i/lub roztwór nawożący oraz uwalniającą
je stopniowo do obszaru korzeni uprawianej rośliny. Ponadto donica (1) jest w postaci jednoczęściowej wypraski dwuwarstwowej,
a jej warstwa wewnętrzna (4) jest porowata. Donicę (1) wtryskuje się jednoczęściowo w formie wtryskowej dwukomponentowej, na wtryskarce dwukomponentowej, przy czym jako jeden
z komponentów, przeznaczony na warstwę zewnętrzną (3) donicy (1) stosuje się standardowy polimer termoplastyczny, zaś jako
drugi komponent, na warstwę wewnętrzną (4) donicy (1), stosuje się bazowy polimer termoplastyczny, wykazujący właściwości
absorpcyjne do polimeru warstwy zewnętrznej (3) i modyfikowany aktywnym polimerem absorpcyjnym w kontakcie z wodą
i/lub jej roztworami.
(10 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 07 26

A1 (21) 399665 (22) 2012 06 25
(51) A01M 1/02 (2006.01)
A01M 1/06 (2006.01)
A01M 1/08 (2006.01)
A01M 1/14 (2006.01)
(71) DĄBROWSKI STANISŁAW, Wrocław
(72) DĄBROWSKI STANISŁAW
(54) Chwytacz owadów ssąco-lepny, elektryczny
z celownikiem
(57) Przedmiotem wynalazku jest obsługiwany ręcznie chwy-

tacz owadów ssąco-lepny, elektryczny, z celownikiem laserowym
do użytku w budynkach mieszkalnych. Chwytacz posiada rurę (9)
wysuwaną sprężyną (7) założoną na jej koniec, rurę (14) do chwytania owadów. Przepływ powietrza powoduje elektryczna powietrzna pompa (6). Wykorzystany do celowania punkt utworzony jest
na skrzyżowaniu dwóch promieni światła laserowego z dwóch odrębnych lampek (10). Takie ustawienie punktu na ścianie w obrębie
owada gwarantuje, że wysunięta dynamicznie rura (14), po zwolnieniu spustu (3) zatrzyma się przed nim i wessie go nie uderzając
w ścianę.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399715 (22) 2012 06 29
(51) A01G 9/02 (2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów
(72) POLAK ANDRZEJ
(54) Donica do uprawy roślin i sposób jej wytwarzania
(57) Donica (1) jest wykonana z tworzywa sztucznego. Ścianka

donicy (1) co najmniej w części jest co najmniej dwuwarstwowa.

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2012 11 27
2013 11 15
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A1 (21) 403977 (22) 2013 05 20
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01N 37/12 (2006.01)
C08K 5/19 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BUNIO PAULINA; CHLEBICKI JAN; MALISZEWSKA IRENA;
WILK KAZIMIERA ANNA
(54)	Zastosowanie surfaktantów polimeryzowalnych
z grupą sorbylową
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania surfaktantów polimeryzo-

walnych z grupą sorbylową o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prosty, nasycony łańcuch n-alkilowy, zawierający od 8 do 14 atomów węgla, X oznacza atom chloru lub bromu, łańcuch n-alkilowy
o długości n od 1 do 4 atomów węgla, a m wynosi od 1 do 2 do wytwarzania preparatów przeciwko bakteriom Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Bacillus subtilis oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybiczych przeciwko Aspergillus niger oraz Penicillium
funiculosum. Wynalazek ujawnia również zastosowanie surfaktantów polimeryzowalnych z grupą sorbylową o wzorze ogólnym 2,
w którym R oznacza prosty, nasycony łańcuch n-alkilowy, zawierający od 4 do 18 atomów węgla, a X oznacza atom chloru lub bromu do wytwarzania preparatów przeciwko bakteriom Escherichia
coli, Staphylococcus aureus oraz Bacillus subtilis oraz do wytwarzania
preparatów przeciwgrzybiczych przeciwko Aspergillus niger oraz
Penicillium juniculosum Wynalazek dotyczy także zastosowania surfaktantów polimeryzowalnych z grupą sorbylową o wzorze ogólnym 3, w którym n oznacza liczbę grup metylenowych w grupie
łączącej z zakresu od 2 do 8 atomów węgla, gdzie przeciwjonami
są dwa jony bromkowe Br- do wytwarzania preparatów przeciw
bakteriom Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Bacillus subtilis
oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybiczych przeciwko
Aspergillus niger oraz Penicillium funiculosum.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403978 (22) 2013 05 20
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01N 37/12 (2006.01)
C08K 5/19 (2006.01)
C08J 7/16 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BUNIO PAULINA; CHLEBICKI JAN;
WILK KAZIMIERA ANNA
(54)	Zastosowanie polimeryzowalnych surfaktantów
z grupą sorbylową
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie polimeryzowal-

nych surfaktantów z grupą sorbylową o wzorze 1, w którym R oznacza prosty, nasycony łańcuch n-alkilowy, zawierający od 8 do 14 atomów węgla, X oznacza atom chloru lub bromu, łańcuch n-alkilowy
o długości n od 1 do 4 atomów węgla, a m wynosi od 1 do 2 jako
czynnika antyelektrostatycznego zapobiegającego gromadzeniu
się ładunków na powierzchni tworzyw sztucznych. Wynalazek
dotyczy również zastosowania polimeryzowalnych surfaktantów
z grupą sorbylową o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza prosty, nasycony łańcuch n-alkilowy, zawierający od 4 do 18 atomów
węgla, a X oznacza atom chloru lub bromu, jako czynnika antyelektrostatycznego zapobiegającego gromadzeniu się ładunków
na powierzchni tworzyw sztucznych. Wynalazek ujawnia również
zastosowanie polimeryzowalnych surfaktantów z grupą sorbylową o wzorze ogólnym 3, w którym n oznacza liczbę grup metylenowych w grupie łączącej z zakresu od 2 do 8 atomów węgla,
gdzie przeciwjonami są dwa jony bromkowe Br-, jako czynnika antyelektrostatycznego zapobiegającego gromadzeniu się ładunków
na powierzchni tworzyw sztucznych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399675 (22) 2012 06 26
(51) A01N 59/16 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(71) FUTURE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) MOŚCICKI ANDRZEJ; MAZUREK PRZEMYSŁAW
(54)	Koloidy bakteriobójcze oraz sposób wytwarzania
koloidów bakteriobójczych z koloidalnego
koncentratu nanosrebra
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania koloidów bakteriobójczych z koloidalnego koncentratu nanosrebra. W odrębnych
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odgałęzieniach linii technologicznej do wytwarzania koloidów,
koloidalny koncentrat nanosrebra suszy się w suszarce próżniowej
do uzyskania suchej masy, którą umieszcza się w kwarcowej komorze próżniowej reaktora ogrzewanego drutem oporowym, po czym
ogrzewa się komorę do temperatury 180-210°C i odciąga się za pomocą pompy próżniowej wypary w celu oczyszczenia suchej masy
z zanieczyszczeń w ciągu 1-2 godzin, po czym oczyszczoną suchą
masę miesza się za pomocą mieszadła magnetycznego z alkoholem w stosunku 1:10 przez około 1 godzinę, po czym osusza się
mieszaninę w suszarce próżniowej do uzyskania suchej masy, którą
miesza się z rozpuszczalnikiem wybranym dla danego odgałęzienia
instalacji do wytwarzania koloidów, korzystnie wybranym z grupy
rozpuszczalników: woda destylowana, alkohole, oleje parafinowe,
związki parafin, ciekłe związki węglowodorów alifatycznych, w ilości zapewniającej stężenie nanosrebra do 5000 ppm, w mieszadle
magnetycznym przez około 1 godzinę, a następnie przelewa się
mieszaninę do zbiornika sonikatora, w którym ujednoradnia się
mieszaninę głowicą ultradźwiękową o częstotliwości pracy 20 kHz
w czasie od 5 do 10 minut.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399813 (22) 2012 07 05
(51) A23C 15/16 (2006.01)
A23D 7/02 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn; P.M.T. TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) STANIEWSKI BOGUSŁAW; BARANOWSKA MARIA;
CHOJNOWSKI WŁADYSŁAW;
BOHDZIEWICZ KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania miksów tłuszczowych
o obniżonej zawartości tłuszczu
(57) Sposób wytwarzania miksu tłuszczowego o obniżonej za-

wartości tłuszczu polega na separacji śmietanki z mleka, normalizacji zawartości tłuszczu, pasteryzacji, przygotowaniu mieszanki
śmietanki z mlekiem w proszku i/lub innymi nośnikami białka, pasteryzacji mieszaniny, chłodzeniu, homogenizacji, dodatku zakwasów, ukwaszaniu, wprowadzaniu pozostałych dodatków zagęszczających i smakowych, termizacji, homogenizacji wygładzającej,
pakowaniu na gorąco. Sposób charakteryzuje się tym, że do pasteryzowanej, znormalizowanej śmietanki uzupełnionej lub nie dodatkiem śmietanki rekombinowanej dodaje się nośniki białek
mleka, całość poddaje obróbce termicznej w temp. 85-135°C przez
10-180 sek., i odgazowuje, schładza do temp. 30-55°C, wprowadza
się enzym transglutaminazę w postaci roztworu lub stałej w ilości
0,1-20,0 U/g białka, po czym całość przetrzymuje w tej temperaturze przez 15-70 min., następnie poddaje obróbce termicznej
w 70-92°C przez 30-180 sek., schładza do temp. ok. 72°C, poddaje
homogenizacji, po czym postępuje się w znany sposób poprzez
dodanie składników smakowo-zapachowych lub nie, poddanie termizacji, formowaniu, pakowaniu i chłodzeniu.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399741 (22) 2012 07 02
(51) A23C 19/09 (2006.01)
A23C 19/032 (2006.01)
(71) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
TOP-TOMYŚL, Nowy Tomyśl
(72) ZAWADZKA ELŻBIETA
(54) Sposób wytwarzania sera smażonego
i sposób wytwarzania zakwasu
do wytwarzania sera smażonego
(57) Sposób wytwarzania sera smażonego, polega na zakwasze-

niu pasteryzowanego mleka w temperaturze 24 do 26°C i uzyskaniu
skrzepu twarogowego o kwasowości 30-34°SH, z którego powstały
twaróg w procesie podgrzewania i odprowadzenia serwatki, poddawany jest rozdrabnianiu i gliwieniu do uzyskania szklistej masy
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twarogowej o określonej ilości niezgliwiałego twarogu, a następnie
smażeniu tej masy z dodatkiem tłuszczu mlecznego i soli. Sposób
charakteryzuje się tym, że odtłuszczone mleko przed zakwaszeniem
pasteryzuje się w temperaturze 75±3°C, po czym szybko schładza
się do temperatury 2-8°C, a zakwas przygotowuje się w mateczniku
z odtłuszczonego mleka, które poddaje się pasteryzacji w temperaturze od 92 do 94°C w czasie ok. 10 minut, a następnie schładza
do temperatury 24 do 26°C, po czym dodaje się szczep paciorkowców mlekowych i pozostawia w celu inkubacji od 12 do 18 godz.
do uzyskania kwasowości 33-38°SH i tak powstały zakwas dodaje się do mleka w ilości od 1% do 2,5% w stosunku do całkowitej
ilości mleka i pozostawia do powstania skrzepu twarogowego,
a gliwienie rozdrobnionego twarogu prowadzi się w temperaturze
od 25 do 30°C do uzyskania szklistej masy twarogowej zawierającej
od 5% do 30% niezgliwiałego twarogu.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 399761 (22) 2012 07 03
(51) A23G 9/04 (2006.01)
(71) FF MARKA WŁASNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) BALCERZAK IRENA; WITOŃ MAŁGORZATA
(54) Sposób wytwarzania lodów w kuwetach oraz lody
w kuwetach
(57) Sposób wytwarzania lodów w kuwetach, w którym z cukru,

mleka w proszku, syropu glukozowego, płynnego tłuszczu kokosowego, serwatki w proszku, stabilizatora, wody oraz aromatów
i barwników przygotowuje się mieszankę, którą poddaje się kolejno procesom homogenizacji, pasteryzacji, chłodzenia, dojrzewania z mieszaniem i wstępnego zamrażania z napowietrzaniem,
po czym formuje się wstępnie zamrożoną mieszankę do postaci produktu końcowego, który następnie pakuje się do kuwety
i wstępnie hartuje się w tunelu hartowniczym, charakteryzuje się
tym, że po hartowaniu kuwety z lodami kieruje się do komory
hartowniczo-magazynowej, w której prowadzi się trójfazowe zamrażanie w trzech sekcjach komory, przy czym w pierwszej sekcji
komory kuwety z lodami ładuje się na ażurowe regały i przez czas
potrzebny do zapełnienia regałów przechowuje się je w temperaturze powietrza równej -20°C. Następnie po zapełnieniu regału automatycznie przesuwa się zapełniony regał do drugiej sekcji, w której kuwety z lodami mrozi się w temperaturze od -47°C do -50°C
w czasie potrzebnym do uzyskania temperatury nie wyżej niż -18°C
w całej objętości lodów, przy czym w sekcji tej do kuwety najbardziej oddalonej od źródła zamrażania podłącza się czujnik temperatury mierzący temperaturę w wewnętrznej części masy lodowej
i w momencie osiągnięcia zadanej temperatury nie wyżej niż -18°C
sygnał z czujnika uruchamia przesuw regałów do trzeciej sekcji,
w której w temperaturze powietrza równej -25°C kuwety z lodami
magazynuje się do momentu przekazania ich do magazynu wyrobów gotowych. Przedmiotem wynalazku są także lody w kuwetach
wytworzone tym sposobem.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399671 (22) 2012 06 26
(51) A23J 1/06 (2006.01)
F26B 17/12 (2006.01)
(71) IP SYSTEM TECHNOLOGIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasin
(72) BYSZEWSKI KONRAD; STOJCZYK PRZEMYSŁAW
(54) Instalacja do przetwarzania poubojowej krwi
zwierzęcej i sposób przetwarzania poubojowej krwi
zwierzęcej
(57) Instalacja do przetwarzania poubojowej krwi zwierzęcej,

zawierająca wirówkę separacyjną do rozdzielania krwi na plazmę
i hemoglobinę, instalację odwróconej osmozy do zagęszczania
plazmy oraz pompy, doprowadzające hemoglobinę i zagęszczoną
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plazmę do suszarek rozpyłowych, do których doprowadzane jest
gorące powietrze z wentylatorów, charakteryzuje się tym, że każda
z suszarek rozpyłowych (105, 106) ma komorę w kształcie zbliżonym
do odwróconego trójkąta o ścianach bocznych nachylonych pod
kątem około 30° do pionu i wypukłej pokrywie, przy czym w dolnej części komory zamontowana jest rynna, mająca początkowy
otwór wylotowy w odległości około 20% długości komory od ściany przedniej komory i końcowy otwór wylotowy, przy czym w rynnie zamontowany jest ślimak, przystosowany do przemieszczania
materiału w rynnie w kierunku otworów wylotowych, połączonych
ze zbiornikiem (112, 113) wysuszonego materiału, przy czym komora
ma w przedniej ścianie okrągły otwór wlotowy gorącego powietrza
z wentylatora (107, 108), w którym zamontowana jest kierownica
powietrza ze skośnymi ramionami, rozmieszczonymi na obwodzie
otworu wlotowego i w środkowej części, którego rozmieszczone
są lance, doprowadzające hemoglobinę lub zagęszczoną plazmę
na głębokość równą około 10% długości komory, zakończone dyszami rozpyłowymi, a w tylnej ścianie komora ma otwór wylotowy, połączony z filtrem (109, 110) powietrza wylotowego z cząstek
stałych, przy czym instalacja zawiera ponadto sterownik (111), połączony z czujnikami (121-124) ciężaru i/lub wilgotności cząstek stałych w powietrzu wylotowym z komór suszarek (105, 106) i z filtrów
(109, 110), przystosowany do nastawiania parametrów pracy
pomp (103, 104) oraz wentylatorów (107, 108) w zależności od wskazań czujników (121-124), do uzyskania wilgotności wysuszonego
materiału na poziomie 7%.
(2 zastrzeżenia)

5

się tym, że płytę, wykonaną z halitytu - soli kamiennej, rozgrzewa
się dowolnym sposobem do uzyskania temperatury 160-400°C,
a następnie na płycie układa się porcje mięsa i/lub drobiu, i/lub ryb
i/lub warzyw i piecze do uzyskania oczekiwanej miękkości. Stosuje
się płyty o grubości 20-100 mm.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399790 (22) 2012 07 03
(51) A23L 1/08 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa
(72) SAMBORSKA KATARZYNA;
WITROWA-RAJCHERT DOROTA; ŚLEDŹ MAGDALENA
(54) Sposób suszenia miodu
(57) Sposób rozpyłowego suszenia miodu charakteryzuje się tym,

że do roztworu miodu w wodzie, o zawartości suchej substancji
od 20 do 30% dodaje się enzym, którym jest oksydaza glukozowa,
podnosi się temperaturę roztworu do minimum 40°C i prowadzi
się proces obróbki enzymatycznej w tej temperaturze, w czasie
od 24 do 72h, po czym do roztworu dodaje się środek podwyższający temperaturę przemiany szklistej w takiej ilości, aby stanowił
on od 17 do 25% suchej substancji i roztwór suszy się.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399834 (22) 2012 07 05
(51) A23L 1/28 (2006.01)
(71) SZTWIOROK ZENON
ZAKŁADY CUKIERNICZE
SPÓŁKA CYWILNA MAXTIM, Jaworze;
MAILK-SZTWIOROK KSENIA
ZAKŁADY CUKIERNICZE
SPÓŁKA CYWILNA MAXTIM, Jaworze
(72) SZTWIOROK ZENON
(54) Produkt spożywczy z grzybów
i sposób wytwarzania produktu spożywczego
z grzybów
(57) Przedmiotem wynalazku jest produkt spożywczy z grzybów,

który charakteryzuje się tym, że zawiera w swym składzie od 15%
do 20% cebuli, od 40% do 50% zalewy słodko-kwaśnej oraz od 30%
do 40% panierowanych i opiekanych grzybów. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania produktu spożywczego
z grzybów polegający na oczyszczeniu i/lub wymoczeniu, dodaniu warzyw i przypraw oraz zalaniu zalewą, który charakteryzuje
się tym, że przyprawione grzyby panieruje się, smaży, korzystnie
studzi, następnie łączy z zalewą słodko-kwaśną, po czym przekłada do opakowań jednostkowych, korzystnie układając warstwowo
i leżakuje, korzystnie 24h.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399641 (22) 2012 06 25
(51) A23L 1/01 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
(71) PIOTRÓW EWA AGRIMPEX, Sobiecin
(72) PIOTRÓW EWA
(54) Sposób przygotowania potraw do spożycia
(57) Sposób przygotowania potraw do spożycia, w którym po-

trawy poddaje się ogrzewaniu na płycie kamiennej, charakteryzuje

A1 (21) 399794 (22) 2012 07 04
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
A24D 3/04 (2006.01)
(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ; FIGARSKI JACEK;
MĄKOSA KAZIMIERZ; FIGARSKI RADOSŁAW
(54) Sposób i zespół do nierównomiernego
przekazywania kapsułek
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół do nierównomiernego

przekazywania strumienia kapsułek w maszynie produkującej filtry,
z gniazd przyjmujących (18) do gniazd odprowadzających (21), poprzez rowki prowadzące rozmieszczone na tarczach prowadzących,
który zawiera dwie tarcze prowadzące (5, 6) usytuowane jedna nad
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drugą, przy czym rowek prowadzący (5A) pierwszej tarczy prowadzącej (5) i rowek prowadzący (6A) drugiej tarczy prowadzącej (6)
krzyżują się tworząc co najmniej jedną komorę prowadzącą kapsułki, przy czym przynajmniej jedna z tarcz prowadzących jest ruchoma (5, 6), charakteryzujący się tym, że gniazda przyjmujące (18)
i gniazda odprowadzające (21) rozmieszczone są wzdłuż obwodu
tarcz prowadzących (5, 6), tak że odległości (S1, S2, T1, T2) pomiędzy
kolejnymi gniazdami (18, 21) są naprzemiennie różne.
(3 zastrzeżenia)
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z przyrządu. Przyrząd do montażu elastycznej do ramy, zwłaszcza
ramy mebla, ma korpus (1), w którym po jednej stronie znajduje
się gniazdo (2), a po drugiej stronie próg oporowy, oraz wyposażony jest w dźwignię (4) i dźwignię odblokowania (5), zamocowane do korpusu (1), przy czym do dźwigni (4) zamocowany jest zaczep (6), zakończony elementem hakowym, a dźwignia odblokowania (5) zawiera elementy naciskowe usytuowane w pobliżu osi
obrotu dźwigni odblokowania (5).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399773 (22) 2012 07 03
(51) A47K 3/38 (2006.01)
A47K 3/30 (2006.01)
A47K 3/02 (2006.01)
(71) WRONKOWSKI PIOTR, Białogard
(72) WRONKOWSKI PIOTR
(54)	Łazienkowa zasłona roletowa
(57) Łazienkowa zasłona roletowa, zwłaszcza zasłona kąpielowa,

A1 (21) 399742 (22) 2012 07 02
(51) A47G 21/16 (2006.01)
A47C 31/00 (2006.01)
A47C 31/02 (2006.01)
A47C 31/04 (2006.01)
(71) STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica
(72) GRODZISKI ANDRZEJ
(54) Sposób montażu tkaniny elastycznej do ramy,
zwłaszcza ramy mebla i przyrząd do montażu
tkaniny elastycznej do ramy, zwłaszcza ramy mebla
(57) Sposób montażu tkaniny elastycznej do ramy, zwłaszcza

ramy mebla, w którym wcześniej przygotowaną tkaninę elastyczną,
mającą na obu bokach listwy zaczepowe, osadza się jednym bokiem na jednym boku ramy tak, że listwa zaczepowa swym gniazdem umieszczona jest na elemencie boku ramy i następnie naciąga
się tkaninę elastyczną, aż do momentu osadzenia tkaniny na drugim boku ramy, charakteryzuje się tym, że ramę (10) umieszcza się
w przyrządzie tak, że boki ramy (10), na których ma być osadzona
tkanina elastyczna (9) blokuje się, unieruchamiając ramę (10) na czas
montażu, następnie znajdującą się na ramie (10) tkaninę elastyczną
(9) zahacza się jej listwą zaczepowa (11), położoną od strony swobodnego zakończenia boku tkaniny elastycznej (9), za zaczep (6)
połączony z dźwignią (4) przyrządu i naciska się przemieszczając dźwignię (4) ruchem obrotowym względem korpusu (1)
aż do momentu osadzenia listwy zaczepowej (11) na drugim boku
ramy (10), powodując naciągnięcie tkaniny elastycznej (9), następnie
przemieszcza się ruchem obrotowym dźwignię odblokowania (5)
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu, występującego podczas
naciskania dźwigni (4) i wyczepia się zaczep (6) z listwy zaczepowej (11) tkaniny elastycznej (9), a po wykonaniu montażu, ramę (10)
z zamontowaną na niej tkaniną elastyczną (9) wyjmuje się

zwana także „roletą sawannową”, zawierająca dwa uchwyty, do których zamontowany jest poziomo obrotowy wałek, zakończony
mechanizmem obrotowym i elementami służącymi do rozwijania
i zwijania nawiniętej zasłony kąpielowej, zakończonej elastycznym
obciążnikiem opadowym, przeznaczona do stosowania w łazienkach przy wannach lub brodzikach w celu ochrony podłogi przed
zachlapaniem w trakcie korzystania z kąpieli, charakteryzuje się
tym, że jest wykonana z folii tłoczonej (moletowanej) o dowolnej
strukturze - zakończonej kieszenią, w której umieszczony jest elastyczny obciążnik opadowy (9), dopasowujący się kształtem do wewnętrznego obrysu wanny lub brodzika.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399651 (22) 2012 06 25
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/24 (2006.01)
(71) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ
(54)	Gniazdo ssące instalacji centralnego odkurzania
(57) Gniazdo ma korpus (1) z otworem wlotowym (2) i króćcem

wylotowym (3) oraz odchylaną klapkę (4) zakrywającą otwór wlotowy (2), skojarzoną obrotowo jednym brzegiem z korpusem (1)
i samoczynnie zamykaną za pomocą mechanizmu sprężynowego,
posiada także ramkę czołową (5) przymocowaną do korpusu (1).
Klapka zakrywająca (4) ma przy brzegu zawiasowe zaczepy (7) oraz
co najmniej jeden sworzeń (8) ze sprężyną zamykającą (9), osadzony w tych zaczepach (7) i zakryty ramką czołową (5), korzystnie
klapka (4) posiada dwa sworznie (8) ze sprężynami zamykającymi (9). Gniazdo jest wyposażone w mechanizm zatrzymujący (13)
do utrzymywania klapki (4) w stanie otwarcia, złożony ze sprężyny (14) osadzonej w korpusie (1) oraz wypychacza umieszczonego
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trzonkiem w tej sprężynie (14). Gniazdo posiada także zaślepkę (16)
zakrywającą łby śrub mocujących korpus (1) do ściany.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399647 (22) 2012 06 25
(51) A61B 5/02 (2006.01)
G08B 21/00 (2006.01)
G08B 21/06 (2006.01)
(71) ZAWISŁAWSKI ZYGMUNT, Warszawa
(72) ZAWISŁAWSKI ZYGMUNT
(54) Sposób i urządzenia do sygnalizacji zasypiania osób
odpowiedzialnych za sterowanie maszyn,
zwłaszcza kierowców samochodów i maszynistów
kolejowych
(57) Sposób i urządzenie służy do ostrzegania osób odpowie-

dzialnych za sterowanie maszyn, takich jak samochody czy pojazdy
kolejowe, przed możliwością zaśnięcia w czasie wykonywanej pracy. Wykorzystuje się tu zasadę zmiany rytmu pracy serca w czasie
normalnej pracy i w czasie zasypiania lub snu. Ta zmiana rytmu
pracy serca jest sygnalizowana w sposób świetlny lub akustyczny.
Urządzenie ostrzegające przed zaśnięciem może być wykorzystane przez wszystkie osoby odpowiedzialne za sterowanie maszyn
takich jak samochody, pociągi, samoloty oraz przez wartowników
i ochraniarzy, a także przez osoby pełniące dyżury, szczególnie
w nocy.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404442 (22) 2013 06 25
(51) A61B 5/02 (2006.01)
(71) GRUSZECKI MAREK, Warszawa;
KUBEL-GRABAU MAREK HENRYK, Warszawa
(72) GRUSZECKI MAREK; KUBEL-GRABAU MAREK HENRYK
(54) Sposób pomiaru ciśnienia i/lub tętna krwi
i urządzenie do pomiaru ciśnienia i/lub tętna krwi
(57) Przy pomiarze tętna oddziałuje się falą elektromagnetyczną

w postaci sygnału wymuszenia (Uw) o częstotliwości w zakresie
od 50 do 150 GHz na skórę (S) pacjenta, odbiera się sygnał powracający (Up), o przebiegu zależnym od tętnienia naczyń krwionośnych,
a następnie po znalezieniu maksimów lub minimów intensywności sygnału powracającego (Up) i czasu między nimi ze znanych
zależności wyznacza się wartości tętna krwi. Urządzenie zawiera
antenę (A) nadawczo-odbiorczą połączoną elektrycznie z generatorem (G) fali radiowej o częstotliwości (50-150) GHz i detektorem (D) fali powracającej (Up), który połączony jest z analizatorem
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sygnału (AN), przy czym wyjście analizatora (A) połączone jest
ze wskaźnikiem pomiaru (WS).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399684 (22) 2012 06 26
(51) A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/88 (2006.01)
A61B 17/90 (2006.01)
(71) DESZCZYŃSKI JAROSŁAW DJ DYNASTAB,
Warszawa
(72) DESZCZYŃSKI JAROSŁAW;
DESZCZYŃSKI JAROSŁAW MICHAŁ
(54) Przyrząd do zespolenia złamań kości długich
ramieniowych
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że rurka nośna (2) w gór-

nym obszarze przeciwległym do członu rozprężającego (3) posiada co najmniej jedno zewnętrzne obwodowe wybranie i jest
zakończone rozłącznym zespołem celowniczym (5), skierowanym
w przybliżeniu równolegle do osi wzdłużnej rurki nośnej (2), zaopatrzonym w co najmniej trzy elementy celownicze (5.2.1; 5.2.4)
dla gwoździ ustających (6,7), z których co najmniej jeden element
celowniczy (5.2.2; 5.2.3) w stanie zmontowania zespołu celowniczego (5) jest usytuowany naprzeciwko obwodowego wybrania.
(16 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399709 (22) 2012 06 28
(51) A61C 5/02 (2006.01)
A61C 5/04 (2006.01)
A61C 5/00 (2006.01)
(71) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice
(72) DZIEDZIC ARKADIUSZ; SKABA DARIUSZ
(54) Ogranicznik instrumentów endodontycznych
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji elementu pomocniczego

stosowanego podczas stomatologicznego leczenia endodontycznego, przeznaczonego jako komponent wspomagający
do precyzyjnego określania długości roboczej instrumentów endodontycznych, który umożliwia dokładny pomiar zasięgu pracy
wewnątrzkanałowej podczas mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych zębów. Ogranicznik w kształcie stożka posiada
zwężającą się przestrzeń wewnętrzną (2), trójpoziomową podstawę (3) oraz podłużny występ kierunkowy. Występ kierunkowy
umiejscowiony na powierzchni zewnętrznej ogranicznika przebiega od jego podstawy (3) w miejscu największej średnicy do wierzchołka stożka.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399798 (22) 2012 07 04
(51) A61G 7/005 (2006.01)
A61G 13/04 (2006.01)
(71) AKCES-MED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(72) WROŃSKI SŁAWOMIR; BAJEK BOGDAN;
GIL KRZYSZTOF; KOCZAN MAREK
(54) Mechanizm obrotowy pionizatora
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm obrotowy pioniza-

tora, wyposażonego w poziomą ramę jezdną z kółkami, na której
umieszczona została konstrukcja, mająca postać czworoboku przegubowego, charakteryzujący się tym, że poziomą ramę jezdną (1)
stanowi zamocowana obrotowo z jednej strony rama (2), połączona
w górnej części, również obrotowo z belką nośną (3) platformy (4),
do której, korzystnie w odległości X, umieszczony jest sworzeń obrotowy (5) połączony z ramieniem sprężyny (6) korzystnie gazowej,
zamocowanej obrotowo u dołu do poprzeczki (7), usytuowanej
w centralnej części ramy jezdnej (1), przy czym na belce nośnej (3)
platformy (4), korzystnie w odległości Y, zmocowany jest obrotowo
wysięgnik (8), korzystnie w kształcie litery U, którego końce zamocowane są obrotowo do końcówek ramy jezdnej (1).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399753 (22) 2012 07 02
(51) A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/63 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) SIENIAWSKA ELWIRA; BAJ TOMASZ;
KUBIAK BARTŁOMIEJ; PARTYKA DANUTA;
GŁOWNIAK KAZIMIERZ
(54) Preparat kosmetyczny
o właściwościach antyoksydacyjnych
(57) Preparat kosmetyczny o właściwościach antyoksydacyjnych

zawierający kwas chlorogenowy, charakteryzuje się tym, że stanowi go ekstrakt marchwicy wodny korzystnie liofilizowany lub
alkoholowy albo wodno-alkoholowy korzystnie liofilizowany w ilości od 0,01 do 99 części wagowych oraz substancje pomocnicze
w następującej postaci i ilości: olej półsyntetyczny będący mieszaniną trójglicerydów kwasu kaprynowego i kaprylowego
- od 0,1 do 20 części wagowych, - kwas cis-oleinowy (kwas cis-oktadec-9-enowy) - od 0,1 do 10 części wagowych, - maść cholesterolowa - od 0,1 do 99 części wagowych.
(2 zastrzeżenia)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 01 25

A1 (21) 399712 (22) 2012 06 28
(51) A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
(71) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański
(72) SKOCZEŃ PRZEMYSŁAW
(54) Sposób wytwarzania tabletki o zwiększonej
dostępności farmaceutycznej worykonazolu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tabletki

zawierającej worykonazol lub jej farmaceutycznie dopuszczalną
sól, charakteryzującej się zwiększoną dostępnością farmaceutyczną
substancji aktywnej. Tabletka zawiera również kroskarmelozę jako
substancję rozsadzającą oraz przynajmniej jedną farmaceutycznie
dopuszczalną substancję pomocniczą. Tabletkowanie odbywa się
metodą granulacji na mokro, w której kroskarmeloza dodawana jest
w dwóch oddzielnych etapach sposobu.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399854 (22) 2012 07 06
(51) A61K 31/215 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
(71) BANASIEWICZ TOMASZ, Miękowo;
KROKOWICZ ŁUKASZ, Poznań;
MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ, Michałów Grabina
(72) BANASIEWICZ TOMASZ; KROKOWICZ ŁUKASZ;
MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ
(54)	Zapobieganie i ograniczenie skutków stanów
zapalnych, oddziaływanie cytoprotekcyjne
i regeneracyjne na błonę śluzową jelita grubego,
przede wszystkim odbytnicy lub zbiornika
jelitowego przy pomocy preparatu w postaci wlewek
zawierających maślan sodu
(57) Istota wynalazku polega na zastosowaniu chronionego maśla-

nu sodu w mieszaninie z nano dwutlenkiem krzemu o odpowiedniej
wielkości cząstek i odpowiedniej budowie aglomeratów do zapobiegania i ograniczenia skutków stanów zapalnych, oddziaływania cytoprotekcyjnego i regeneracyjnego na błonę śluzową jelita,
przede wszystkim odbytnicy lub zbiornika jelitowego, przy pomocy
preparatu w postaci wlewek doodbytniczych.
(8 zastrzeżeń)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 10 17
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A1 (21) 399844 (22) 2012 07 05
(51) A61K 47/48 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(71) BOROWSKA KATARZYNA, Warszawa
(72) BOROWSKA KATARZYNA
(54) Poprawa właściwości transdermalnych 8-MOP
w metodzie local PUVA
(57) Przedmiotem wynalazku jest udoskonalona metoda miejsco-
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nastawną półkę (11) do regulacji procentowego rozdziału destylatu
pomiędzy nieruchome półki (7) i (8), przy czym nastawna półka (11)
znajduje się nad osadzonymi półkami (7) i (8).
(1 zastrzeżenie)

wej terapii PUVA (local PUVA) poprzez zastosowanie nośnika polepszającego właściwości transdermalne 8-metoksypsoralenu (8-MOP).
Do tego celu użyte zostały dendrymery typu poliamidoaminowego (PAMAM) następujących generacji: G2.5, G3.5, G3, G4.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399748 (22) 2012 07 02
(51) A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) GRZELAKOWSKA AGNIESZKA; GRZELAKOWSKI PAWEŁ;
BOCIAN KAROL
(54) Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy
zawierający substancje bioaktywne
oraz nanosrebro
(57) Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierają-

cy substancje bioaktywne oraz nanosrebro, żel nanocelulozowy
o stężeniu od 8 do 12%, krytycznym napięciu powierzchniowym
20-30 nN/m i stopniu polimeryzacji 2000-6000, charakteryzuje
się tym, że zbrojony jest multifunkcjonalną celulozą i zawiera substancje bioaktywne w ilości 3-8 g na 100 g żelu, w postaci polisacharydów, glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidów w formie
liofilizatu z Plantago lanceolata L, w tym pochodne kwasu ortodihydroksycynamonowego, w ilości ≥ 1,5% w przeliczeniu na akteozyd
oraz nanosrebro.
(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

A1 (21) 399845 (22) 2012 07 06
(51) B01D 11/04 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) KORDAS MARIAN; MASIUK STANISŁAW;
RAKOCZY RAFAŁ
(54)	Ekstraktor
(57) Ekstraktor, zawierający mieszalnik, łącznik oraz kolumnę

rozdziału, króćce doprowadzające i odprowadzające i pokrywy,

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1 (21) 399831 (22) 2012 07 05
(51) B01D 3/00 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 3/32 (2006.01)
B01D 3/42 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12M 1/113 (2006.01)
(71) GOS WOJCIECH, Pruszków
(72) GOS WOJCIECH
(54)	Aparatura do wytwarzania alkoholu etylowego
(57) Aparatura do wytwarzania alkoholu etylowego składająca

się ze zbiornika z nastawem, zespołu grzania, kolumny rektyfikacyjnej z wypełnieniem, chłodnicy, półek odbiorczych i zaworów
regulacyjnych charakteryzuje się tym, że ma ruchomą, obrotową,
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charakteryzuje się tym, że zawiera poziomy mieszalnik (1), połączony poprzez łącznik (2) z pionową kolumną rozdziału (3), przy
czym poziomy mieszalnik (1), zamknięty pionową pokrywą (4), wyposażony jest w dwa wały, górny (5) i dolny (6), z mieszadłami (7)
z zazębiającymi się łopatkami, które stanowi pierwszy łuskowy element (8), połączony z jednej strony poprzecznie z drugim łuskowym elementem (9), a z drugiej strony z piastą (10), umieszczoną
odpowiednio na wale górnym (5) lub dolnym (6). Łożyskowania
wału górnego (5) i dolnego (6) znajdują się w pionowej pokrywie (4) i przegrodzie (11), znajdującej się pomiędzy poziomym mieszalnikiem (1), a łącznikiem (2). Pionowa kolumna rozdziału (3)
w centralnej części zawiera połączony u podstawy z łącznikiem (2)
stożkowy, perforowany kosz (12), poniżej i powyżej którego znajduje się górny i dolny zestaw przegród (13), składający się z pierścieni
stożkowych (14) usztywnionych na krótkich prętach (15) przymocowanych do tulei (16), osadzonych na pionowym długim pręcie (17).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 399855 (22) 2012 07 06
(51) B01D 35/143 (2006.01)
B01D 35/00 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)
(71) FORMASTER
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(72) BURSZTEIN MACIEJ
(54)	Urządzenie do uzdatniania wody,
zwłaszcza w domowych systemach
filtrowania wody
(57) Urządzenie, w którym zainstalowany jest elektroniczny

wskaźnik, charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w czujnik
ruchu połączony ze wskaźnikiem (3) przydatności wkładu filtrującego. Korzystnie, wskaźnik (3) jest wskaźnikiem optycznym i stanowi
go kolorowa dioda a stan przydatności wkładu filtracyjnego wskazywany jest kolorowym światłem. Wskaźnik (3) może być wskaźnikiem dźwiękowym. Urządzenie zawiera także przycisk uruchamiający działanie wskaźnika (3).
(5 zastrzeżeń)
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skrajne magnesy od strony opaskowego elementu zaciskowego (4)
posiadały indukcję magnetyczną od 40 do 50% mniejszą od indukcji magnetycznej magnesów od strony rury wylotowej (3), których
minimalna indukcyjność wynosi 300 mT.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403266 (22) 2013 03 22
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) TOMASZEWSKA-CIOSK EWA; ZDYBEL EWA
(54)	Adsorbent o cząstkach stałych,
zwłaszcza do usuwania metali ciężkich
(57) Przedmiotem wynalazku jest adsorbent o cząstkach stałych,

zwłaszcza do usuwania metali ciężkich ze środowiska. Wynalazek
może znaleźć zastosowanie w ochronie środowiska do oczyszczania ścieków. Adsorbent ma postać granulatu, którego cząstka
składa się z co najmniej jednej jednorodnej warstwy adsorpcyjnej, stanowiącej ekstrudowaną mieszaninę skrobi ziemniaczanej
i/lub pszennej i/lub kukurydzianej i/lub tapiokowej, w formie naturalnej i/lub modyfikowanej chemicznie z polisacharydami nieskrobiowymi w ilości 5-50% wagowych. Korzystnie jest, gdy do mieszaniny skrobi i polisacharydów nieskrobiowych dodaje się minerały
skałotwórcze w ilości do 30% wagowych, zwłaszcza dolomit, kaolinit, glaukonit.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403267 (22) 2013 03 22
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) TOMASZEWSKA-CIOSK EWA; DROŻDŻ WIOLETTA;
BORUCZKOWSKA HANNA; BORUCZKOWSKI TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu
o cząstkach stałych
(57) Sposób otrzymywania adsorbentu do usuwania metali

A1 (21) 399804 (22) 2012 07 04
(51) B01D 53/92 (2006.01)
F01N 3/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) SZYMANEK ARKADIUSZ; SZYMANEK PRZEMYSŁAW;
SZYMAŃSKA JOANNA
(54)	Zespół do oczyszczania gazów wylotowych
w silnikach spalinowych
(57) Zespół do oczyszczania gazów wylotowych w silnikach spa-

linowych posiada co najmniej jedną sekcję bloków magnetyzujących (2) spiętych elementem zaciskowym (4) do zainstalowania
na rurze wylotowej (3). Każda sekcja posiada trzy równomiernie
rozłożone bloki magnetyzujące (2) w postaci stosów płytkowych,
anizotropowych magnesów ceramicznych, tak ułożonych aby

ciężkich charakteryzuje się tym, że mieszankę, co najmniej skrobi
stanowiącej od 50% wagowych mieszanki i polisacharydów nieskrobiowych, nawilgaca się do zawartości wody od 15 do 30%, kondycjonuje się do 24 godzin. Następnie poddaje procesowi ekstruzji
przy obrotach podajnika od 30 do 200 obr/min., stopniu sprężenia
ślimaka od 2:1 do 4:1; obrotach ślimaka 80 do 160 obr/min., obrotach noża granulatora od 80 do 400 obr/min., średnicy dyszy w zakresie od 2 do 5 mm, w temperaturze pierwszej strefy ekstrudera
od 40 do 80°C, środkowej strefy ekstrudera od 45 do 100°C oraz
końcowej strefy od 55 do 140°C, po czym, natychmiast po opuszczeniu ekstrudera, materiał umieszcza się w wodzie destylowanej
i/lub roztworach soli i/lub oleju, i/lub rozpuszczalniku organicznym
i pozostawia na czas do 72 godzin. Następnie oddziela się nadmiar
cieczy i tak otrzymany, gotowy produkt, konfekcjonuje się.
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399666 (22) 2012 06 26
(51) B01J 38/52 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA; MAKUCH EDYTA
(54) Sposób regeneracji katalizatora
tytanowo-silikalitowego Ti-SBA-15
(57) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego

Ti-SBA-15 z mieszanin poreakcyjnych po epoksydacji alkoholu allilowego, charakteryzuje się tym, że roztwór poreakcyjny kieruje się
na filtr, gdzie oddziela się katalizator Ti-SBA-15 od roztworu poreakcyjnego i przemywa się go wodą dejonizowaną, a później metanolem, po czym suszy się go i zawraca do procesu epoksydacji
alkoholu allilowego.
(5 zastrzeżeń)
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(54) Sposób odzyskiwania materiałów,
zwłaszcza miedzi ze złomu kabli i przewodów
z izolacją przeciwwilgociową
(57) Sposób odzyskiwania materiałów, zwłaszcza miedzi ze złomu

kabli i przewodów z izolacją przeciwwilgociową, charakteryzuje
się tym, że wsad (1) po wstępnym rozdrobnieniu kabli, korzystnie
za pomocą praso-nożyc (2), przenosi się do ługownika (3), gdzie
poddaje się go ługowaniu w zakresie temperatur 60-80°C przez
czas około od 30 do 60 minut, w obecności rozpuszczalnika w postaci rozpuszczalnika organicznego, po czym rozdziela się, korzystnie za pomocą wirówki lub nuczy filtracyjnej (4), fazę stałą (5)
od fazy ciekłej (6) w postaci rozpuszczalnika organicznego z rozpuszczonym w nim żelem a następnie fazę stałą (5) poddaje się
myciu na gorąco z udziałem substancji odtłuszczającej w drugim
ługowniku (7), po czym przerabia się fazę stałą (5) znanymi sposobami na frakcję metalową (7a) i frakcję tworzyw sztucznych (7b),
natomiast fazę ciekłą (6) poddaje się częściowej regeneracji w procesie destylacji, w aparacie destylacyjnym (8).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399750 (22) 2012 07 02
(51) B01L 1/02 (2006.01)
(71) DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski
(72) DOMANOWSKI PIOTR
(54) Sposób i układ do obróbki plazmowej elementów
na linii o ruchu ciągłym
(57) Sposób i układu przeznaczonego do obróbki plazmowej po-

wierzchni detali usytuowanych na przenośnikach produkcyjnych
linii automatycznych lub półautomatycznych o ruchu ciągłym
lub okresowym, zwłaszcza czyszczeniu, aktywowaniu lub trawieniu, złożony jest ze stojaka z prowadnicami, na których usytuowany
jest suport (1), z komorą próżniową (2), przy czym suport (1), napędzany silnikiem (4) i przemieszcza się wzdłuż prowadnic stojaka (5),
do którego zamocowane są dwie części komory próżniowej (2),
zamykane za pomocą siłownikowi (3), do komory (2) podłączony
jest elastyczny Wąż (6) łączący zaworami (9 i 10) komorę z pompą
próżniową (7) i zbiornikiem balastowym (8) oraz Wąż (12), doprowadzający z butli (14), poprzez regulator przepływu (13), gazy technologiczne, oraz zawór (11), przeznaczony do zapowietrzania komory.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399713 (22) 2012 06 28
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
(71) RADO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ławnica
(72) NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF;
MAŁECKI STANISŁAW; JAROSZ PIOTR; KUBIS ANTONI;
RĘKAS ARTUR

A1 (21) 399754 (22) 2012 07 02
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
(71) SYNTOM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) MURZYŃSKI PAWEŁ
(54) Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
(57) Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elek-

trycznego, w którym separuje się go na frakcję magnetyczną, frakcję pozostałych metali i frakcję niemetaliczną. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny rozdrabnia się za pomocą rozdrabniacza
pierścieniowego (101), po czym za pomocą rynny wibracyjnej (102)
z umieszczonym nad nią separatorem magnetycznym oddziela się
frakcję magnetyczną (103), a pozostałości sortuje się za pomocą wialni obrotowej (104) na frakcję lekką (113) i frakcję ciężką (105, 106), przy
czym frakcję ciężką dzieli się na dwie grupy rozmiarowe (105, 106)
i każdą z grup (105, 106) podaje się na separator prądu wirowego (107, 108), w którym oddziela się frakcje metaliczne (111, 112)
od frakcji niemetalicznych (109, 110), które wraz z frakcją lekką (113)
podaje się do rozdrabniacza nożowego (114), w którym rozdrabnia
się je na kawałki o rozmiarze poniżej 15 mm, z których za pomocą
rynny wibracyjnej (115) z umieszczonym nad nią separatorem magnetycznym oddziela się frakcję magnetyczną (116), po czym pozostałość (117) kieruje się na wodny stół separacyjny (120), w którym
oddziela się frakcję metaliczną (123) od lżejszych elementów (122)
przemywając surowiec (117) na wodnym stole separacyjnym (120)
przy użyciu wodno-glicerynowego roztworu enzymu lipazy uzyskanego poprzez zmieszanie od 0,005% do 0,025% wagowo enzymu lipazy w postaci proszku w 5% roztworze wodnym gliceryny, przy czym w trakcie prowadzenia procesu na wodnym stole
separacyjnym (120) uzupełnia się w sposób ciągły ubytek wody
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i dozuje się systematycznie enzym lipazy w celu zachowania stężenia enzymu na poziomie od 0,005% do 0,025% wagowo w roztworze.
(1 zastrzeżenie)
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tygla (2), a korzystnie kolumna spadania (5) zbudowana jest
z dwóch przesuwnych części dla umożliwienia regulacji wysokości
spadania, a zastawka (4) wykonana jest z materiału, który ulega degradacji w założonej temperaturze procesu potrzebnej do upłynnienia wlewka, lub wykonana jest z materiału trwałego w postaci
ruchomej odsuwanej płytki.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399797 (22) 2012 07 04
(51) B22F 9/24 (2006.01)
C07C 329/12 (2006.01)
C07C 329/16 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(72) SASHUK VOLODYMYR; FIAŁKOWSKI MARCIN;
HOŁYST ROBERT
(54) Sposób pokrywania nanocząstek warstwą ligandów
tiolowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania nanoczą-

A1 (21) 399770 (22) 2012 07 03
(51) B22D 17/00 (2006.01)
B22D 27/02 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków
(72) WIERZCHOWSKI WOJCIECH; KRANC MAREK;
GROCHAL TADEUSZ; JAŚKOWIEC KRZYSZTOF;
GWIŻDŻ ANDRZEJ; PIROWSKI ZENON; UHL WALDEMAR
(54) Sposób i urządzenie do wykonywania
odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów
wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa
(57) Sposób wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej

ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza z żeliwa polega na tym,
że wlewek wykonany ze stopu wysokotopliwego podgrzewa się
do założonej temperatury procesu potrzebnej do jego upłynnienia
zawartej najkorzystniej w przedziale od TS do TL+10K, a następnie
spuszcza się go z wysokości zapewniającej laminarny przepływ
upłynnionego strumienia stopu na powierzchnię kanału przepływowego w komorze pośredniej, z której bezpośrednio wprowadza
się go do urządzenia odlewniczego. Urządzenie do wykonywania
odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych,
zwłaszcza z żeliwa, zbudowane jest z pionowej kolumny spadania (5) o kształcie rury o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
wewnętrznej zamkniętego tygla (2) bez dna podłączonego do niej
osiowo od góry, przy czym pomiędzy kolumną spadania (5), a tyglem (2) zainstalowana jest wymienna zastawka (4), z kolei od dołu
kolumna spadania (5) podłączona jest do urządzenia odlewniczego
poprzez komorę pośrednią (7) z pochyłym kanałem przelotowym,
lub z kanałem przelotowym o kształcie odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna jest mniejsza od średnicy wewnętrznej

stek warstwą ligandów tiolowych, charakteryzujący tym, że do roztworu nanocząstek stabilizowanych ligandami aminowymi lub
ligandami fosfinowymi w pierwszym rozpuszczalniku, przy czym
ligandy aminowe wybrane są z grupy obejmującej związki zadane
wzorem 1, gdzie R1, R2, R3 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl, cykloalkinyl, aryl, lub heteroaryl, ligandy fosfinowe
wybrane są z grupy obejmującej związki zadane wzorem 2, gdzie
R1, R2, R3 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl,
cykloalkinyl, aryl, lub heteroaryl, zaś pierwszy rozpuszczalnik wybrany jest z grupy obejmującej wodę, rozpuszczalniki organiczne
i ich mieszaniny, dodaje się ksantogieniany wybrane są z grupy
obejmującej związki zadane wzorem 3, gdzie R4, R5, oznacza alkil,
alkenyl, alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl, cykloalkinyl, aryl, lub heteroaryl i tak otrzymany roztwór miesza się.
(17 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399649 (22) 2012 06 25
(51) B23K 26/00 (2006.01)
B23Q 37/00 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
(71) RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE,
Lublin
(72) RESZKA GRZEGORZ; KRZYWICKI MARCIN;
DZIUBA MAREK
(54)	Urządzenie laserowe oraz metoda laserowej obróbki
diamentu polikrystalicznego z wykorzystaniem
obrabiarki CNC
(57) Na obudowie wrzeciona frezarki (1) zamontowany jest na spe-

cjalnych uchwytach (10) laser włóknowy (3). Laser jest podłączony
do pomocniczego układu sterowania (4), natomiast pomocniczy
układ sterowania do sterowania obrabiarki CNC (2). Obok wrzeciona obrabiarki na specjalnych uchwytach (10), zamontowany jest
zespół głowicy obrotowej lasera wraz z lustrem stałym. Na stole
obrabiarki zamontowana jest podzielnica uchylna. W podzielnicy
za pomocą uchwytu samocentrującego trójszczękowego (15) jest
montowany przedmiot obrabiany.
(9 zastrzeżeń)

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2013 02 18
2013 08 02
2013 09 16

A1 (21) 399696 (22) 2012 06 27
(51) B23K 26/24 (2006.01)
(71) ADDIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgrów
(72) STANO SEBASTIAN; SZCZEPANIK TOMASZ;
CEGIEŁKA PAWEŁ
(54) Sposób laserowego łączenia blach stalowych
o zmiennej odległości krawędzi
(57) Sposób laserowego łączenia blach stalowych o zmiennej

odległości krawędzi charakteryzuje się tym, że za pomocą urządzenia spawalniczego dynamicznie zmienia się położenie ogniska
wiązki laserowej względem górnej powierzchni spawanych blach,
przy czym dla blach ciętych gilotyną, przy rozwartości spawanych
krawędzi nie przekraczającej 8% grubości blach, przy krawędziach
rozwartych u góry, dla blach o grubości 1 mm ognisko sytuuje się
na poziomie górnej powierzchni, dla blach 1,5 mm na 0,3 mm i dla
2 mm na 0,4 mm poniżej górnej powierzchni. Przy krawędziach
równo oddalonych, dla blach o grubości 1 mm ognisko sytuuje
się na poziomie powierzchni, dla grubości 1,5 mm na 0,2 mm i dla
grubości 2 mm na 0,3 mm poniżej górnej powierzchni. Przy krawędziach rozwartych u dołu, dla blach o grubości 1 mm ognisko
sytuuje się na poziomie górnej powierzchni, dla grubości 1,5 mm
na 0,1 mm i dla grubości 2 mm na 0,2 mm powyżej górnej powierzchni blach. Natomiast dla blach ciętych laserowo, przy rozwartości spawanych krawędzi nie przekraczającej 10% grubości blach,
przy krawędziach rozwartych u góry, dla grubości 1,5 mm ognisko
sytuuje się 0,2 mm poniżej górnej powierzchni, dla grubości 3 mm
na 1,0 mm i dla grubości 5 mm na 3 mm poniżej górnej powierzchni,
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przy krawędziach równo oddalonych, dla 1,5 mm na poziomie
górnej powierzchni, dla grubości 3 mm na 0,8 mm i dla grubości
5 mm na 2 mm poniżej górnej powierzchni, a przy krawędziach
rozwartych u dołu, dla grubości 1,5 mm na wysokości 0,2 mm powyżej górnej powierzchni, dla grubości 3 mm na wysokości górnej
powierzchni, dla blach o grubości 5 mm na 1 mm poniżej górnej
powierzchni blach.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399832 (22) 2012 07 05
(51) B23P 15/00 (2006.01)
(71) ZELNAR ZAKŁAD NARZĘDZIOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tajęcina
(72) SIWEK JÓZEF ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania form wtryskowych
(57) Sposób wytwarzania form wtryskowych polegający na nada-

niu w pierwszym etapie ostatecznego kształtu formie poprzez
elektrodrążenie charakteryzuje się tym, że w drugim etapie prowadzi się proces nagniatania za pomocą znanego narzędzia hydrostatycznego polegający na tym, że narzędzie z gładką kulką o średnicy
od 6 do 25 mm najkorzystniej o średnicy 6 mm umieszczoną w sferycznym gnieździe narzędzia dociska się do powierzchni obrabianej formy z siłą 1000 N poprzez ciśnienie w wysokości 400 Barów
przepływu oleju podawanego poprzez pompę wysokiego ciśnienia do narzędzia, przy czym kontakt kulki z obrabianą formą wynosi najkorzystniej 1 mm2, a nagniatanie hydrostatyczne odbywa
się w obwodzie zamkniętym to znaczy, że siła docisku narzędzia
do powierzchni formy jest sterowana komputerowo przy użyciu
serwozaworu zsynchronizowanego z głowicą narzędziową obrabiarki CNC.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399825 (22) 2012 07 05
(51) B23P 17/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)
(71) ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH CERTUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz
(72) LISIECKI ALEKSANDER; JANICKI DAMIAN;
SPYRA TADEUSZ; PAŚ MARIUSZ
(54) Sposób wytwarzania
cienkościennych konstrukcji przestrzennych
zwłaszcza ram do termicznego
formowania szyb
(57) Sposób wytwarzania cienkościennych konstrukcji prze-

strzennych zwłaszcza ram do termicznego formowania szyb, polega na tym, że za pomocą wiązki laserowej o mocy 3000÷3500 W
i współczynniku BPP ( Beam Parametr Produkt), o wartości nie wyższej niż 8,0 mm•mrad, transmitowanej z pojedynczego generatora
i ogniskowanej za pomocą głowicy laserowej o długości ogniskowej co najmniej 250 mm w pierwszym etapie wycina się detale,
a następnie dokonuje się spawania laserowego złączy oraz gięcia
i kształtowania laserowego konstrukcji w obrębie jednego stanowiska.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399826 (22) 2012 07 05
(51) B23P 17/00 (2006.01)
B23K 9/025 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG TECHNICZNYCH FIRMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz
(72) LISIECKI ALEKSANDER; JANICKI DAMIAN;
CEBO JERZY; BARCZYK MICHAŁ
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(54) Sposób wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń
zwłaszcza maszyn rolniczych
składanych do transportu drogowego
(57) Sposób wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń zwłasz-

cza maszyn rolniczych składanych do transportu drogowego charakteryzuje się tym, że w początkowym etapie wytwarzania wykonuje się wszystkie złącza spawane, za pomocą dowolnej metody
spawania, głównych części i elementów konstrukcyjnych ramy nośnej wykonanej z profili i płaskowników ze stali typu SPW o grubości do 30 mm, łącznie z przyspawaniem do ramy gniazd i sworzni
przegubów, lecz nieobrobionych mechanicznie, a dopiero w kolejnym etapie wytwarzania, po wykonaniu spawanej konstrukcji ramy
nośnej wraz z gniazdami i sworzniami przegubów, powierzchnie
robocze gniazd i sworzni przegubów obrabia się mechaniczne
za pomocą obrabiarki umożliwiającej obróbkę przestrzenną 3D,
tj. o układzie kinematycznym obrabiarki X, Y, Z dodatkowo rozbudowanym o dwie osie przegubowe przeznaczone do pozycjonowania przestrzennego głowicy kątowej z wrzecionem obrotowym
i o dokładności pozycjonowania ± 0,015 mm oraz powtarzalności
pozycjonowania ± 0,008 mm, przy przesuwie wzdłużnym co najmniej 2500 mm, natomiast obróbkę mechaniczną powierzchni roboczych gniazd i sworzni przegubów wykonuje się w taki sposób,
by zapewnić wymaganą wysoką klasę dokładności wykonania oraz
tolerancji H7.
(1 zastrzeżenie)
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(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) RYBICKI MAREK
(54) Sposób prostopadłego ustawienia
osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego
podczas frezowania
(57) Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku

ruchu posuwowego v f polega na tym, że do wrzeciona obrabiarki
mocuje się frez (1), następnie obraca się nim tak, aby prosta na której leży wierzchołek jednego z ostrzy i oś wrzeciona pokrywały
się z kierunkiem wektora v f (2), po czym czujnik długości z płaską
powierzchnią pomiarową mocuje się do stołu obrabiarki (3) i mierzy się nim pozycję (z1) ostrza w kierunku osi Z (4) następnie obraca się wrzecionem wokół jego osi o kąt 180° (5) i przesuwa się
w kierunku wektora v f stołem frezarki w stosunku do wrzeciona
o wartość średnicy frezu d (6), po czym ponownie mierzy się pozycję (z2) tego samego ostrza w kierunku osi Z (7), a na koniec obraca
się wrzecionem w płaszczyźnie XZ przechodzącej przez oś wrzeciona i kierunek ruchu posuwowego v f tak, aby pozycja (z2) zmniejszyła się o połowę różnicy wskazań czujnika z1 i z2 (8).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401900 (22) 2012 12 05
(51) B23Q 1/54 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR; SOSNA BARTOSZ
(54) Stół obrotowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest stół obrotowy do bezstopnio-

wego ciągłego pozycjonowania urządzeń obrotowych, mających
zastosowanie do kątowego pozycjonowania elementów maszyn
lub przedmiotów obrabianych. Stół obrotowy w postaci wrzeciono-tarczy, osadzonej na zespołach tocznych i połączonej z mechanizmem napędowym, charakteryzuje się tym, że mechanizmem
napędowym wrzeciono-tarczy (1) są usytuowane współosiowo
uzębienia czołowe górne (6) i dolne (8) z zębami o zgodnych kierunkach pochylenia linii zębów, połączone kształtowo z wrzecionotarczą (1), na przykład wpustem (14) oraz śrubami (12), poprzez tuleję dystansową (7), przy czym z uzębieniami czołowymi, górnym (6)
i dolnym (8), zazębione są zwoje, odpowiednio ślimaka walcowego
górnego (5) i dolnego (9), ułożyskowanych w korpusie (11) i napędzanych silnikiem poprzez przekładnię bezluzową.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401901 (22) 2012 12 05
(51) B23Q 3/00 (2006.01)
B23Q 17/22 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)

A1 (21) 399653 (22) 2012 06 25
(51) B25J 5/02 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GÓRECKI PAWEŁ; KOZAK ADAM KAROL
(54)	Robot mobilny z zasobnikiem transportowym
(57) Robot mobilny z pojemnikiem transportowym, przeznaczo-

nym dla osprzętu robota, charakteryzuje się tym, że zasobnik (2)
o zaokrąglonych kształtach zewnętrznych, zaopatrzony w uchylną pokrywę (1), jest połączony z korpusem (13) robota za pomocą zawiasów (4) przymocowanych do zasobnika (2) za pomocą
śrub (7), a z drugiej strony przymocowanych poprzez wsporniki (3)
do uchwytu (6) osprzętu robota, przy czym zasobnik (2) jest zaopatrzony, w umieszczone od strony korpusu (13) robota, odbojniki (8).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 399736 (22) 2012 07 01
(51) B27K 3/36 (2006.01)
B27K 3/40 (2006.01)
B27K 3/50 (2006.01)
B27K 3/22 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA,
Poznań
(72) ZABIELSKA-MATEJUK JADWIGA; PERNAK JULIUSZ;
FOJUTOWSKI ANDRZEJ; KOT MARIUSZ;
STANGIERSKA ANNA; PRZYBYLSKA WERONIKA
(54) Środki do ochrony przed grzybami i algami
oraz sposoby ochrony drewna przed grzybami
i algami przy użyciu tych środków
(57) Przedmiotem wynalazku są środki grzybobójcze i algobójcze
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częstotliwość wibracji rośnie, a amplituda wibracji maleje pomiędzy kolejnymi etapami, przy czym najniższa częstotliwość wibracji
wynosi pomiędzy 50 Hz a 70 Hz, a najwyższa częstotliwość wibracji
wynosi pomiędzy 90 Hz a 110 Hz i amplituda wibracji powoduje
zmniejszenie średnicy membrany pomiędzy wibratorami od najniższej wartości około 0,5% do najwyższej wartości około 2%, po czym
wypełnioną formę (102) umieszcza się w prasie izostatycznej (104)
w celu zagęszczenia elementu, przy czym membranę formy prasuje się izostatycznie w pierwszym cyklu, trwającym od 15 s do 25 s,
w którym zwiększa się ciśnienie liniowo od 1 bar do wartości pomiędzy 300 bar a 800 bar, drugim cyklu, trwającym około 1 s, w którym utrzymuje się ciśnienie na osiągniętym poziomie, i w trzecim
cyklu, trwającym od 25 s do 35 s, w którym zmniejsza się ciśnienie
liniowo do 1 bar.
(1 zastrzeżenie)

oraz sposoby ochrony drewna przed grzybami w szczególności powodującymi rozkład brunatny, biały i szary, a także przed grzybami
strzępkowymi, zwłaszcza pleśniowymi, siniznowymi oraz algami.
Substancją bioaktywną środków grzybobójczych i algobójczych
są mieszaniny amoniowych cieczy jonowych o ogólnym wzorze 1,
w którym podstawniki R1, R2, R3 i R4 oznacza podstawniki alkilowe
lub nienasycone podstawniki węglowodorowe zaś R1 może oznaczać również benzyl, a X oznacza anion azotanowy(V) lub azotanowy(III) lub propionianowy lub dicyjanoimidkowy lub dodecylobenzosulfonianowy z pochodnymi 1,2,4-triazolu, którym jest
tebukonazo lub mieszanina tebukonazolu i propikonazolu. Wynalazek obejmuje również sposoby powierzchniowego i wgłębnego
zabezpieczania drewna, w szczególności przed grzybami oraz algami, polegający na powierzchniowym lub wgłębnym nasycaniu
drewna tymi środkami.
(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 399697 (22) 2012 06 27
(51) B28B 5/00 (2006.01)
B28B 7/00 (2006.01)
B28B 21/00 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
(71) INDUSTRY TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubsko
(72) SŁAWIŃSKI ARTUR; SUMMERER JOACHIM, DE
(54) Sposób wytwarzania ceramicznych rur
elektroizolacyjnych
(57) Sposób wytwarzania ceramicznych rur, elektroizolacyjnych

o zewnętrznej średnicy pomiędzy 30 mm a 100 mm, grubości ścianek pomiędzy 5 mm a 10 mm i długości pomiędzy 15 cm a 150 cm,
obejmujący formowanie w formie element z proszku ceramicznego, zagęszczanie elementu w prasie, szkliwienie, wypalanie
szkliwionego elementu w piecu i kształtowanie wypalonego komponentu w celu uformowania ceramicznej rury izolacyjnej, charakteryzuje się tym, że element formuje się w formie (102) z proszku
ceramicznego składającego się z od 40% do 75% wagowo Al2O3,
od 5% do 25% SiO2, od 5% do 20% kaolinu (glinki białej) oraz od 5%
do 20% glinki garncarskiej, przy czym forma (102) ma sztywny cylindryczny stempel dolny i elastyczną cylindryczną membranę zewnętrzną, umieszczoną wokół stempla dolnego tak, że pomiędzy
nimi tworzy się cylindryczna szczelina do napełniania proszkiem
ceramicznym, przy czym podczas napełniania szczeliny proszkiem
ceramicznym odkształca się zewnętrzną membranę z przekroju poprzecznego okrągłego do przekroju owalnego przez co najmniej
jedną parę wibratorów, umieszczonych po przeciwnych stronach
membrany i pracujących w co najmniej trzech etapach, w których

A1 (21) 399708 (22) 2012 06 28
(51) B28B 7/16 (2006.01)
(71) ZABOROWSKI WIESŁAW, Grodzisk Mazowiecki;
KOSIŃSKA-GOZDEK ANNA, Warka;
LENARCZYK JERZY, Warszawa
(72) ZABOROWSKI WIESŁAW; KOSIŃSKA-GOZDEK ANNA;
LENARCZYK JERZY
(54) Sposób wytwarzania prefabrykatów żelbetowych
stropu V
(57) Prefabrykaty „V”, w odniesieniu do dotychczasowego sposo-

bu produkcji tego typu płyt stropowych, nie wytwarzane są na pojedynczym agregacie, a na bateryjnym zespole dowolnej ilości
form osadzonych w zamkniętych komorach posadzki, nadającym
im kształt zewnętrzny i montowanych nad nimi wkładach formierskich, pozwalających na formowanie ścianek dna i boków płyty
stropowej. Przed zamontowaniem wkładu, w rynnie leżącej formy
stałej układa się przygotowane zbrojenie prefabrykatu. Ten system
pozwala na jednoczesną produkcje dowolnej ilości płyt „V” w zależności od ilości zamontowanych form. W komorze pod płytą i obok
jej ścianek, umieszczone są panele FERIS, emitujące promienie cieplne bezpośrednio na wytwarzany prefabrykat, dzięki czemu w sposób znaczący następuje przyspieszenie wiązania i następne skrócenie czasu produkcji. Po wstępnym związaniu zalanego do form
keramzytowego (betonu) M-20, usuwane są wkłady formierskie,
a następnie gotowa płyta mocowana jest w specjalnym urządzeniu
będącym elementem przedmiotowego wynalazku i odwracana
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do pozycji umożliwiającej jej składowanie i montaż. Po tej operacji,
płytę stropową suwnica przenosi na magazyn. Montowane na płycie stałej, odpowiedniej długości ograniczniki blokujące rozlewanie
betonu wewnątrz urządzenia, pozwalają na produkcję płyt stropowych dowolnej długości.
(5 zastrzeżeń)
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niki (8, 9) piezoelektryczne mają skok roboczy sterowany w funkcji
napięcia elektrycznego.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399747 (22) 2012 07 02
(51) B29C 47/12 (2006.01)
B29C 47/86 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) ZAJCHOWSKI STANISŁAW; TOMASZEWSKA JOLANTA;
STERZYŃSKI TOMASZ
(54) Sposób i głowica do wytwarzania wytłoczyn
tworzyw termoplastycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica do wytwarzania wy-

A1 (21) 399707 (22) 2012 06 28
(51) B29C 43/32 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) KLEPKA TOMASZ; LATALSKI JAROSŁAW
(54)	Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów
z materiałów plastycznych
(57) Urządzenie jest zbudowane z korpusu (1) górnego oraz kor-

pusu (2) dolnego ze szczeliną (3) w postaci kanału między nimi oraz
siłowników piezoelektrycznych (8, 9). W szczelinie (3), pomiędzy
korpusem (1) górnym i korpusem (2) dolnym, znajdują się elementy
ruchome kształtujące (4, 5) w kształcie dźwigni, zamocowane połączeniami kinematycznymi (6, 7) do korpusu (1) górnego oraz korpusu (2) dolnego. Dłuższe ramiona (4a, 5a) dźwigni są zakończone
końcówkami (12, 13) kształtującymi, a krótsze ramiona (4b, 5b) dźwigni sterujących są zamocowane do siłowników (8, 9), korzystnie
piezoelektrycznych. Siłowniki umieszczone są w wydrążeniu (10)
korpusu (1) górnego i wydrążeniu (11) korpusu (2) dolnego. Końcówka (12) elementu (4) górnego kształtującego i końcówka (13)
elementu (5) dolnego kształtującego posiadają powierzchnie robocze formujące o zarysie płaskim lub o kształcie powtarzającym się
odcinkami o zarysie trójkątnym, trapezowym lub okrągłym. Siłow-

tłoczyn tworzyw termoplastycznych o ściśle zdefiniowanych wymiarach przekroju poprzecznego, która składa się z dwóch części,
dolnej (01) i górnej (02), połączonych wzajemnie i stabilizowanych
za pomocą kołków (04) oraz ma kanał kalibrujący (10) o przekroju
poprzecznym odpowiadającym przekrojowi poprzecznemu wytłoczyny, przy czym wewnętrzna powierzchnia kanału pokryta
jest materiałem o niskim współczynniku tarcia. Pomiędzy głowicą,
a układem uplastyczniającym usytuowana jest tuleja (07), przeznaczona do instalowania czujnika pomiaru ciśnienia (8) i czujnika temperatury stopionego tworzywa polimerowego (9), zaś kanały (06)
doprowadzają do głowicy medium termostatujące. Sposób wytwarzania wytłoczyn tworzyw termoplastycznych polega na tym,
że wewnętrzne części kanału pokrywa się warstwą tworzywa,
korzystnie politetrafluoroetylenem PTFE, zaś w obydwu częściach
głowicy wykonuje się kanały, zapewniające obieg medium termostatującego o temperaturze w zakresie 20-120°C, następnie dobiera
się długość części formującej głowicy w zależności od parametrów
przekroju poprzecznego, szybkości wytłaczania oraz przewodnictwa cieplnego tworzywa polimerowego celem schłodzenia
tworzywa do temperatury warunkującej jego zestalenie w kanale
i otrzymanie wytłoczyny bez możliwości samoistnego jej odkształcenia po opuszczeniu głowicy.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399756 (22) 2012 07 02
(51) B29C 65/48 (2006.01)
B30B 5/02 (2006.01)
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(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH KONTENER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock
(72) WIKTORSKI ZBIGNIEW JAN; JASTRZĘBSKI JERZY
(54) Prasa podciśnieniowa, zwłaszcza do klejenia
wielowarstwowych płyt kompaktowych
(57) Prasa podciśnieniowa, zwłaszcza do klejenia wielowarstwo-

wych płyt kompozytowych, wyposażona w poziomowany stół, zawierająca elastyczną membranę i zespół pomp próżniowych wraz
z instalacją podciśnieniową, charakteryzuje się tym, że na ramie nośnej (1) umieszczonej na zespole podpór podtrzymujących (2) usytuowana jest, korzystnie elastycznie, płyta robocza, korzystnie złożona z płyty laminowanej zawierającej warstwę podstawową (311)
i górną warstwę uszczelnioną (312), mająca zamocowany na swoim
obrzeżu kanał powietrzny (4), wykonany w kształcie ceownika, wewnątrz którego usytuowane są przelotowe otwory powietrzne (41),
a na zewnątrz kanału powietrznego (4), korzystnie w jego narożniku, jest umieszczona mufa odsysająca (42), przy czym membrana
dociskowa jest umieszczona na płycie roboczej zawierającej element klejony i na górnej części kanału powietrznego (4), korzystnie
wyposażonego w umieszczony wewnątrz ceownika stolik wypełniający.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399676 (22) 2012 06 26
(51) B42D 15/10 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B32B 38/14 (2006.01)
G06K 19/08 (2006.01)
(71) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) WÓJCIK PAWEŁ; ZIÓŁKOWSKI SŁAWOMIR;
RAGUS JOANNA; BIERNACKI ARIEL; OLSZYŃSKA AGATA;
LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ EWA
(54) Dokument zabezpieczony i sposób wytwarzania
dokumentu zabezpieczonego
(57) Dokument zabezpieczony w postaci karty będącej laminatem warstw z poliwęglanu, na które naniesione są oznaczenia stałe,
oznaczenia personalizowane i lentikularny obraz złożony kompatybilny z soczewkami lentikularnymi ukształtowanymi w warstwie
zewnętrznej karty. Lentikularny obraz złożony (207L) jest personalizowany i wielokolorowy.
(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399734 (22) 2012 06 30
(51) B60C 25/01 (2006.01)
(71) PODLECKA ANNA, Koćmierzów;
WOŚ KRZYSZTOF, Tarnobrzeg
(72) PODLECKA ANNA; WOŚ KRZYSZTOF
(54)	Urządzenie do odbijania opony od felgi
(57) Urządzenie do odbijania opony od felgi w warunkach tere-

nowych ma kształt niedomkniętej obręczy (1) o zagiętych kątowo
ramionach (2) korzystnie usytuowanych równolegle w stosunku
do siebie. Ramiona (2) w pobliżu krawędzi wyposażone są w usytuowane przeciwległe otwory (3)(3’). Przynajmniej jeden z otworów (3)(3’) posiada wewnętrzny gwint. W otworze (3) zamocowany
jest trwale pręt (4) z obracającą się podwójną poprzeczką (5), zaś
w otworze (3’) umieszczona jest ruchoma śruba (6) z obracającą się
podwójną poprzeczką (5). Poprzeczki (5) są wyprofilowane łukowo
i są wklęsłością skierowane ku sobie. Obręcz (1) z ramionami (2) ma
postać płaskownika kątownika, rury lub profilu zamkniętego. Do ruchomej śruby (6) przymocowuje się ruchomy trzymacz (7) mający
postać gwintowanego pręta (8) zakończonego ruchomą pojedynczą poprzeczką (9), przy czym trzymacz (7) do ruchomej śruby (6)
przymocowany jest za pomocą połączonych wewnętrznie gwintowanych tulei mocujących (10).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399839 (22) 2012 07 05
(51) B60D 1/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
RAMUT JACEK
(54) Dynamiczny układ holowniczy
(57) Dynamiczny układ holowniczy zawiera obudowę (111)

z uchwytami (112, 113) przystosowanymi do mocowania do sztywnych belek (103, 104) przyłączalnych do holowanych pojazdów. Jeden uchwyt (112) jest wysuwny z obudowy (111), a w obudowie (111)
zamontowane jest wirnikowe urządzenie (110) do przejmowania
i rozpraszania energii naprężeń układu holowniczego, zawierające
połączony z wysuwnym uchwytem (112) element bijakowy sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty korpusowej przymocowanej do obudowy (111) i który
współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo zębatkami osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej
do płyty korpusowej i napędzającymi koła zębate wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym pomiędzy elementem bijakowym i pierwszą zębatką oraz pomiędzy zębatkami
utworzone są odstępy zapewniające działanie elementów amortyzujących i umożliwiające przesuw elementu bijakowego względem
zębatek jak również przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby
przesuwający się element bijakowy przekazywał energię kinetyczna, ruchu postępowego do wirnikowych akumulatorów energii
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kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399835 (22) 2012 07 05
(51) B60G 13/16 (2006.01)
B64C 25/58 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
WSZENDYBYŁ MARIUSZ
(54) Dynamiczny układ amortyzacji podwozia
śmigłowca
(57) Dynamiczny układ amortyzacji podwozia śmigłowca zawiera

układ jezdny (103) mocowalny do podwozia (102) za pośrednictwem wirnikowego urządzenia do przejmowania i rozpraszania
energii zderzenia, przy czym wirnikowe urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii zderzenia zawiera przymocowany
do układu jezdnego (103) element bijakowy (1) sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty
korpusowej (13) mocowalnej do płyty podwozia (102) śmigłowca,
który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo
zębatkami (2, 3, 4) osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate (9) wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym
pomiędzy elementem bijakowym (1) i pierwszą zębatką (2) oraz
pomiędzy zębatkami (2, 3, 4) utworzone są odstępy zapewniające
działanie elementów amortyzujących (8) i umożliwiające przesuw
elementu bijakowego (1) względem zębatek (2, 3, 4) jak również
przesuw tych zębatek (2, 3, 4) względem siebie, tak aby przesuwający się element bijakowy (1) przekazywał energię kinetyczną ruchu
postępowego do wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu
obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399836 (22) 2012 07 05
(51) B60G 13/16 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
B64C 25/58 (2006.01)

Nr 1 (1044) 2014

(71) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
WSZENDYBYŁ MARIUSZ
(54) Dynamiczny układ amortyzacji podwozia samolotu
(57) Dynamiczny układ amortyzacji podwozia samolotu zawiera

układ jezdny (103) mocowalny do podwozia (102) za pośrednictwem wirnikowego urządzenia do przejmowania i rozpraszania
energii zderzenia, przy czym wirnikowe urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii zderzenia zawiera przymocowany
do układu jezdnego (103) element bijakowy (1) sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty
korpusowej (13) mocowalnej do płyty podwozia (102) samolotu,
który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo
zębatkami (2, 3, 4) osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate (9),
wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy
czym pomiędzy elementem bijakowym (1) i pierwszą zębatką (2)
oraz pomiędzy zębatkami (2, 3, 4) utworzone są odstępy zapewniające działanie elementów amortyzujących (8) i umożliwiające
przesuw elementu bijakowego (1) względem zębatek (2, 3, 4) jak
również przesuw tych zębatek (2, 3, 4) względem siebie, tak aby
przesuwający się element bijakowy (1) przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego do wirnikowych akumulatorów energii
kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399837 (22) 2012 07 05
(51) B60G 13/16 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
WSZENDYBYŁ MARIUSZ
(54) Dynamiczny układ amortyzacji kół samochodów
i motocykli
(57) Dynamiczny układ amortyzacji kół samochodów i motocykli

zawiera sprężynę (104) połączoną równolegle z szeregowo połączonym amortyzatorem (105) i wirnikowym urządzeniem (110)
do przejmowania i rozpraszania energii zderzenia, przy czym jeden koniec układu amortyzacji jest przystosowany do przyłączania do osi (101) koła (103) a drugi koniec układu amortyzacji jest
przystosowany do przyłączania do podwozia (102) samochodu lub
motocykla, natomiast amortyzator (105) jest połączony z elementem bijakowym (1) wirnikowego urządzenia (110) do przejmowania
i rozpraszania energii zderzenia, który to element bijakowy (1) jest
sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi
ścianami płyty korpusowej (13), która jest połączona z drugim końcem sprężyny (104), przy czym element bijakowy (1) współpracuje
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z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo zębatkami osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate wirnikowych akumulatorów
energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym pomiędzy elementem
bijakowym (1) i pierwszą zębatką oraz pomiędzy zębatkami utworzone są odstępy zapewniające działanie elementów amortyzujących i umożliwiające przesuw elementu bijakowego (1) względem
zębatek jak również przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby
przesuwający się element bijakowy (1) przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego do wirnikowych akumulatorów energii
kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399771 (22) 2012 07 03
(51) B60P 3/07 (2006.01)
(71) SOGEWALOT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzemieniewo
(72) MILLOT SYLVAIN
(54) Przyczepa do przewozu pojazdów
jedno oraz dwuśladowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyczepa do przewozu pojaz-

dów jednośladowych oraz dwuśladowych przeznaczona do holowania za pojazdami samochodowymi wyposażonymi w hak
holowniczy. Przyczepa do przewozu pojazdów jednośladowych
oraz dwuśladowych charakteryzuje się tym, że na osi jezdnej przyczepy jest osadzona obrotowo uchylna platforma, która w części
przedniej zawiera mechanizm spustowo-ryglowy (7) jej obrotu,
natomiast część tylna zawiera obrotowy najazd (8) o poprzecznej, poziomej osi obrotu. Uchylna platforma (6) ma postać prostokątnej kratownicy, zawierającej podłogę dla przyjęcia pojazdu
dwuśladowego oraz ma dodatkowo rynnę (10) otwartą od góry,
zamocowaną w osi wzdłużnej przyczepy do przyjęcia pojazdu
jednośladowego.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403667 (22) 2013 04 25
(51) B60P 1/54 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(71) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała;
SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała
(72) SOSNA EDWARD; SOSNA BARTŁOMIEJ
(54) Osprzęt przeładunkowy
(57) Osprzęt przeładunkowy przeznaczony jest do zamontowa-

nia w zamkniętym nadwoziu ciężarowym typu furgon dla ułatwienia załadunku i wyładunku własnego samochodu. Osprzęt posiada
ustrój (2) nośny, zawierający podpory (3) oraz prowadnice (4), które
podpierają i ograniczają przesuw przestawnej belki (5) toru jezdnego, wzdłuż której przemieszcza się wózek (6) wciągnika (7) z hakiem (8) podnoszenia. Belka (5) przesuwana jest w prowadnicach (4)
w dwa skrajne położenia, z których jedno odpowiada położeniu roboczemu z belką (5), wysuniętą poza tylną krawędź (9) nadwozia (1),
natomiast w drugim położeniu belka (5) jest wsunięta do wnętrza
nadwozia (1) dla transportu.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399710 (22) 2012 06 28
(51) B60Q 1/115 (2006.01)
(71) WASIKOWSKI ARKADIUSZ KERATRONIK,
Warszawa
(72) PIETRASIEŃSKI JAN; RODZIK DARIUSZ;
MIERNIK JAKUB MAREK; WASIKOWSKI ARKADIUSZ;
PARAMUSZCZAK KRZYSZTOF
(54) Sposób i układ do lokalizacji i identyfikacji źródeł
hałasu w warunkach zakłóceń
(57) Sposób lokalizacji i identyfikacji źródeł hałasu w warunkach

zakłóceń charakteryzuje się tym, że czasowo analizuje się dźwięki
w czterech kanałach przetwarzania, przy czym źródłem dźwięków jest wzbudzona w powietrzu fala ciśnieniowa, wyznacza się
opóźnienia sygnałów w poszczególnych kanałach przetwarzania
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w stosunku do punktu odniesienia stanowiącego najwcześniejszą chwilę pojawienia się sygnału w jednym z kanałów, określa się
współrzędne źródła hałasu oraz czasowo-częstotliwościową filtrację dopasowaną sygnałów w celu identyfikacji hałasu w warunkach
występowania zakłóceń. Układ do lokalizacji i identyfikacji źródeł
hałasu w warunkach zakłóceń, charakteryzuje się tym, że składa się
z procesora (P), połączonego z czterokanałową głowicą akustyczną (GA), kartą pamięci (KP) i łączem szeregowym (UART).
(6 zastrzeżeń)

Nr 1 (1044) 2014

i który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo
zębatkami osadzonymi suwliwie na prowadnicy (15), przymocowanej do płyty korpusowej i napędzającymi koła zębate wirnikowych
akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym pomiędzy
elementem wyciągowym i pierwszą oraz pomiędzy zębatkami
utworzone są odstępy z elementami amortyzującymi umożliwiające przesuw elementu wyciągowego względem zębatek, jak również przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby przesuwający
się element wyciągowy przekazywał energię kinetyczną ruchu
postępowego szarpnięcia pasa do wirnikowych akumulatorów
energii kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię
kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399711 (22) 2012 06 28
(51) B60R 21/0132 (2006.01)
G07C 5/08 (2006.01)
(71) WASIKOWSKI ARKADIUSZ KERATRONIK,
Warszawa
(72) PIETRASIEŃSKI JAN; RODZIK DARIUSZ;
BUŻANTOWICZ WITOLD ANDRZEJ;
WASIKOWSKI ARKADIUSZ;
PARAMUSZCZAK KRZYSZTOF
(54) Sposób i układ do detekcji zdarzeń krytycznych
(57) Sposób detekcji zdarzeń krytycznych, charakteryzuje się

tym, że mierzy w trzech osiach przyspieszenia, jakich doznaje rama
motocykla, pomierzone próbki przyspieszeń (ax, ay, az) filtruje się
i rejestruje w karcie pamięci, a w przypadku wystąpienia w czasie
kilkudziesięciu milisekund serii przekroczeń progu detekcji, to jest
przewyższeń przez przyspieszenie pomierzone przyspieszenia krytycznego, generuje się wstępny sygnał o zaistnieniu zdarzenia krytycznego oraz blokuje zapis kolejnych danych do pamięci, po czym
określa się parametry ruchu motocykla, przy czym w przypadku
nie wykrycia ruchu motocykla, na podstawie danych pomiarowych
ustala się jego pozycję, zbiór danych o zajściu zdarzenia krytycznego oraz jego charakterze oraz parametry ruchu pojazdu przed
i po wypadku.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399843 (22) 2012 07 05
(51) B60R 22/28 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
JÓZEFOWICZ MATEUSZ
(54) Dynamiczny napinacz pasów bezpieczeństwa
(57) Dynamiczny napinacz pasów bezpieczeństwa w pojeździe,

zawiera obudowę, do której przymocowane są dwa naprzeciwległe uchwyty do mocowania napinacza do pasa bezpieczeństwa
i do podwozia pojazdu, przy czym jeden uchwyt jest wysuwny
z obudowy. W obudowie zamontowane jest wirnikowe urządzenie (110) do przejmowania i rozpraszania energii szarpnięcia pasa, zawierające połączony z wysuwnym uchwytem element wyciągowy,
sprzężony suwliwie za pomocą wyciągowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty korpusowej, przymocowanej do obudowy

A1 (21) 399840 (22) 2012 07 05
(51) B62D 33/06 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
WSZENDYBYŁ MARIUSZ
(54) Dynamiczne zabezpieczenie
daszków pojazdów górniczych
(57) Dynamiczne zabezpieczenie daszków pojazdów górniczych

zawiera belkę (103) mocowalną do podwozia pojazdu górniczego,
do której przymocowane jest wirnikowe urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii uderzenia skał o daszek, przy czym urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii uderzenia zawiera
przymocowany do układu belki (103) element bijakowy sprzężony
suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi ścianami
płyty korpusowej (13) mocowalnej do daszku, który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo zębatkami
osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej do płyty
korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate (9) wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym pomiędzy elementem bijakowym i pierwszą zębatką oraz pomiędzy zębatkami
utworzone są odstępy zapewniające działanie elementów amortyzujących i umożliwiające przesuw elementu bijakowego względem
zębatek jak również przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby
przesuwający się element bijakowy przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego do wirnikowych akumulatorów energii
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kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399842 (22) 2012 07 05
(51) B63B 21/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
MESZYŃSKI SEBASTIAN
(54) Dynamiczny układ cumowniczy
(57) Dynamiczny układ cumowniczy służy do cumowania masy
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A1 (21) 399814 (22) 2012 07 05
(51) B63B 35/12 (2006.01)
(71) KARLEWSKI TOMASZ, Warszawa
(72) KARLEWSKI TOMASZ
(54)	Lodołamacz rzeczny
(57) Lodołamacz rzeczny stanowi pojazd silnikowy, złożony z czę-

ści dolnej i części górnej, przy czym część dolna zanurzona w wodzie posiada cztery pary kół wypełnionych gąbką i stykających się
z dnem rzeki, oparte na niezależnych zawieszeniach (2) osadzonych w korpusie (1), z których napędzane są koła przednie i tylne,
a w tym korpusie są osadzone co najmniej dwie hydrauliczne kolumny teleskopowe (4) połączone z górną płytą nośną (3) stanowiącą podstawę górnej części lodołamacza, zaś ostrogowa płyta
łamiąca (8) jest oparta swą dolną częścią na oporze (7) występu (23)
do korpusu nośnego (1), a swą górną częścią do górnej płyty nośnej (3), natomiast ponad tą górną płytą nośną (3) znajdują się dwie
równolegle położone taśmy łańcuchowe (9) oparte na kołach (9’)
i osadzone w prowadnicach (20), napędzane co najmniej jednym
silnikiem elektrycznym (18) i położone po obu stronach kabiny
sterowniczej (11), zaś do górnej płyty nośnej (3) jest zamocowana
z przodu od spodu dźwignia (5) jako stabilizator przechyłu, oparta
swą dolną częścią o występy (13).
(2 zastrzeżenia)

cumowanej względem pierwszej masy za pomocą liny, gdzie lina
jest rozwijana z przymocowanego do pierwszej masy (101) zasobnika (105) w kierunku pod kątem do kierunku oddziaływania sił cumowanej masy (102) i jest zaczepiona o element zaczepowy, połączony z wirnikowym urządzeniem do przejmowania i rozpraszania
energii uderzenia ze strony cumowanej masy (102), przy czym urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii uderzenia zawiera
przymocowany do elementu zaczepowego element bijakowy (1),
sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty korpusowej (13), przymocowanej do pierwszej
masy (101), który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi
szeregowo zębatkami, osadzonymi suwliwie na prowadnicy, przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate
wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12), przy
czym pomiędzy elementem bijakowym (1) i pierwszą zębatką oraz
pomiędzy zębatkami utworzone są odstępy, zapewniające działanie elementów amortyzujących i umożliwiające przesuw elementu
bijakowego (1) względem z również przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby przesuwający się element bijakowy (1) przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego do wirnikowych
akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399795 (22) 2012 07 04
(51) B63B 41/00 (2006.01)
(71) MILEWSKI JERZY, Stanisławów Pierwszy
(72) MILEWSKI JERZY
(54)	Zespół mieczowy łodzi żaglowej
(57) Zespół mieczowy łodzi żaglowej, złożony z płetwy i skrzyni mieczowej, połączonej ze szczeliną w dnie łodzi, która to płetwa mieczowa jest osadzona w tej szczelinie i skrzyni mieczowej

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

obrotowo, przy czym zespół mieczowy ma zaczep do łączenia
z cięgnem przesuwu obrotowego płetwy, charakteryzuje się tym,
że płetwa mieczowa dodatkowo jest osadzona w szczelinie przesuwnie względem osi wzdłużnej łodzi, a górna część płetwy mieczowej jest wprowadzona do wnętrza wózka (4), korzystnie osadzonego na rolkach (6, 7), przy czym zaczep do łączenia z cięgnem (11)
przesuwu obrotowego płetwy jest zamocowany do tego wózka (4),
który korzystnie jest wyposażony w element amortyzujący (21), ponadto z wózkiem (4) jest połączony koniec cięgna przesuwu liniowego. Cięgna te korzystnie są tłoczyskami (12, 15) hydraulicznych
siłowników.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399811 (22) 2012 07 05
(51) B64C 25/14 (2006.01)
B64C 31/028 (2006.01)
(71) PIECH WOJCIECH, Włodzimierzów;
SZELEST MICHAŁ, Baby
(72) PIECH WOJCIECH; SZELEST MICHAŁ
(54) Wózek składany w locie przeznaczony
dla paralotni (paraglajta)
(57) Wózek składany w locie, przeznaczony dla paralotni, charakteryzuje się tym, że posiada dzieloną ramę z przegubem (3) i zamkiem (4), które to elementy pozwalają na jego celowe składanie
w trakcie lotu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399692 (22) 2012 06 27
(51) B64C 27/06 (2006.01)
B64C 27/00 (2006.01)
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(71) KITOWSKI BOGUSŁAW, Giżycko
(72) KITOWSKI BOGUSŁAW
(54)	Helikopter
(57) Helikopter, charakteryzuje się tym, że przymocowane do ka-

dłuba (2) skośnie w stosunku do pionu płytki (1) równoważą moment obrotowy powstający w wyniku obrotów śmigła nośnego (12), a uchylne płyty (3) przymocowane do kadłuba (2) służą
do ustalania kierunku lotu helikoptera.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399690 (22) 2012 06 27
(51) B65D 17/50 (2006.01)
B65D 47/20 (2006.01)
B65D 17/34 (2006.01)
(71) STRZELCZYK MIECZYSŁAW, Leszno
(72) STRZELCZYK MIECZYSŁAW
(54)	Zamknięcie pojemnika, zwłaszcza na napoje
(57) Zamknięcie pojemnika, zwłaszcza na napoje, posiada za-

suwę (3), która osadzona jest suwliwie w otworze (5) i przylega
do spodniej powierzchni wokół otworu (5), uszczelniając go,
a od wierzchniej strony posiada języczek do rozszczelniania pojemnika oraz przesuwania zasuwy (3), który z jednej strony połączony
jest z zasuwą (3) poprzez zawias, a z przeciwnej strony połączony
jest poprzez łącznik, pełniący funkcję plomby przed pierwszym
otwarciem, przy czym położenie wyjściowe zasuwy (3) przed
pierwszym otwarciem, ustalone jest przez powierzchnie oporowe (9, 10) od strony zawiasu i czoła języczka.
(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399755 (22) 2012 07 02
(51) B65D 77/24 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B41M 3/12 (2006.01)
B41M 5/025 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(71) PAPIERY POWLEKANE PASACO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski
(72) PIHUT WOJCIECH
(54) Sposób wytwarzania arkusza na dolną składową
samoprzylepnego formularza samokopiującego
(57) Sposób wytwarzania arkusza samokopiującego na dolną

składową samoprzylepnego formularza samokopiującego charakteryzuje się tym, że na powlekaną lub koronowaną folię polipropylenową nanosi się jednostronnie, za pomocą maszyny drukarskiej
fleksograficznej szerokowstęgowej zwojowej z tuleją polimerową
aplową, farbę samokopiującą w ilości 4±2 g/m2, o lepkości równej
18-28 s mierzonej kubkiem Forda, składającą się z wodnej dyspersji
żywicy alkilowo-fenolowej o stężeniu 51-54%, rozjaśniacza wodnego do farb fleksograficznych z dodatkiem 3-4% wagowo antypieniacza oraz wody, zmieszanych w stosunku wagowym 2:1:1, a następnie folię z naniesioną farbą samokopiującą suszy się w suszarni
w temperaturze około 65°C do momentu całkowitego odparowania wody, uzyskując na folii powłokę samokopiującą CF.
(1 zastrzeżenie)
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nastawny (130) nastawia siłę równoważącą, przykładaną przez mechanizm równoważący do ramienia załadowczego. Mechanizm nastawny (130) zawiera płytę prowadzącą, wspornik, łączniki i śrubę
pociągową. Płyta prowadząca jest połączona z jednym lub więcej
przegubami obrotowymi i zawiera szczelinę prowadzącą oraz prowadnicę z gładkim otworem. Wspornik jest ruchomo połączony
z płytą prowadzącą i ma jeden lub więcej otworów oraz prowadnicę z gwintowanym otworem. Łączniki rozpościerają się poprzez
szczelinę prowadzącą i jeden lub więcej otworów, aby selektywnie mocować wspornik do płyty prowadzącej. Śruba pociągowa
jest umieszczona co najmniej częściowo w prowadnicy z gładkim
otworem i prowadnicy z gwintowanym otworem, przy czym obrót śruby pociągowej wokół podłużnej osi powoduje, że wspornik
przemieszcza się wzdłuż długości śruby pociągowej i nastawia siłę
równoważącą.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 399655 (22) 2012 06 25
(51) B65D 81/18 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) CHARZEWSKI JAN
(54) Pojemnik do ustalania temperatury żywności
(57) Pojemnik do ustalania temperatury żywności, zwłaszcza na-

pojów w opakowaniach, stanowiący wyodrębniony zespół zamykany drzwiczkami i umieszczony w komorze chłodniczej chłodziarki, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w czytnik (1) kodu
temperatury (2), umieszczonego na opakowaniach (3), sygnałowe
połączony z regulatorem temperatury (4) sterującym elementem
chłodząco-grzewczym (5).
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

A1 (21) 399652 (22) 2012 06 25
(51) B65G 67/00 (2006.01)
(71) OPW-Engineered Systems, Lebanon, US
(72) CRUM MICHAEL, US; WEJDMAN KRZYSZTOF
(54)	Układ płynowy
(57) Układ płynowy (100) zawiera ramię załadowcze (110) połączone z jednym lub więcej przegubami obrotowymi. Mechanizm
równoważący (120) jest połączony pomiędzy ramieniem załadowczym, a jednym lub więcej przegubami obrotowymi. Mechanizm

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 399744 (22) 2012 07 02
(51) C01B 21/04 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
B22F 9/26 (2006.01)
C23C 8/26 (2006.01)
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(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) ARABCZYK WALERIAN; MOSZYŃSKI DARIUSZ;
PEŁKA RAFAŁ
(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznych azotków
żelaza o strukturze krystalicznej typu ε
(57) Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku żelaza

o strukturze krystalicznej typu ε, polega na redukcji powierzchniowych tlenków żelaza, a następnie azotowaniu nanokrystalicznego
żelaza lub stopu żelaza z nieredukowalnymi tlenkami metali, CaO,
Al2O3, K 2O, SiO2, MgO o sumarycznym stężeniu nie przekraczającym. 10% masowych. Sposób charakteryzuje się tym, że uzyskany azotek żelaza o strukturze krystalicznej ε i zawartości azotu
nie mniejszej niż 7,7% masowych poddaje się redukcji mieszaniną amoniakalno-wodorową o potencjale azotującym w zakresie
ln (rN)=0÷ -6 i otrzymuje się jednofazowy produkt składający się
z azotku żelaza o strukturze krystalicznej typu ε zawierający między
5,9% masowych a 11,1% masowych azotu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399663 (22) 2012 06 25
(51) C01B 31/04 (2006.01)
C01G 25/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW; PEŁECH IWONA;
OWODZIŃ KATARZYNA; YATSUNENKO SERGIY;
NARKIEWICZ URSZULA; GODLEWSKI MAREK
(54) Sposób wykonania
przewodzącego kompozytu
emitującego promieniowanie
w zakresie widzialnym
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania prze-

wodzącego kompozytu emitującego promieniowanie w zakresie
widzialnym, opartego na ditlenku cyrkonu (ZrO2) z dodatkiem rurek węglowych CNTs. W pierwszym etapie sposobu sporządza się
mieszaninę reakcyjną, a drugim etapie mieszaninę poddaje się procesowi solwotermalnemu wspomaganemu mikrofalowo. Podczas
sporządzania mieszaniny do roztworu zawierającego jony cyrkonylowe (ZrO+2) wprowadza się jony terbu (Tb3+) w ilości 0.001-20%
molowych, następnie zwiększa się pH tego roztworu do wartości
7-9.4 lub 9.6-12. W takim roztworze umieszcza się nanorurki węglowe CNTs w ilości od 0.01 do 50% masowych w stosunku do tlenku
cyrkonu. Roztwór umieszcza się w solwotermalnym reaktorze mikrofalowym w którym pod ciśnieniem 2-20 MPa prowadzi się proces nie przekraczając 1000 godzin. Po zakończeniu procesu mieszaninę reakcyjną schładza się do temperatury pokojowej i wydziela
się kompozyt w postaci osadu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399664 (22) 2012 06 25
(51) C01B 31/04 (2006.01)
C01G 25/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW; PEŁECH IWONA;
OWODZIŃ KATARZYNA; YATSUNENKO SERGIY;
NARKIEWICZ URSZULA; GODLEWSKI MAREK
(54) Sposób wykonania przewodzącego kompozytu
na bazie ZrO2
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kom-

pozytu przewodzącego prąd elektryczny, opartego na ditlenku
cyrkonu (ZrO2) z dodatkiem nanorurek węglowych CNTs. W pierwszym etapie sposobu sporządza się mieszaninę reakcyjną, a drugim etapie mieszaninę poddaje się procesowi solwotermalnemu
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wspomaganemu mikrofalowo. Podczas sporządzania mieszaniny
do roztworu zawierającego jony cyrkonylowe (ZrO+2) wprowadza się jony terbu (Tb3+) w ilości 0,001-20% molowych, następnie
w takim roztworze umieszcza się nanorurki węglowe CNTs w ilości
od 0.01 do 50% masowych w stosunku do tlenku cyrkonu, po czym
zwiększa się pH tego roztworu do wartości 7-9,4 lub 9,6-12.
Powstałą mieszaninę wytrąconego żelu i nanorurek węglowych
umieszcza się w solwotermalnym reaktorze mikrofalowym, w którym pod ciśnieniem 2-20 MPa prowadzi się proces przez nie przekraczając 1000 godzin. Po zakończeniu procesu mieszaninę reakcyjną schładza się do temperatury pokojowej i wydziela się
kompozyt w postaci osadu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399774 (22) 2012 07 03
(51) C01G 37/00 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa
(72) WOJSA JÓZEF; ŚLIWA ANDRZEJ;
HOFMAN JÓZEF
(54) Sposób wstępnej redukcji chromu(VI)
w użytkowych złomach
materiałów ogniotrwałych
(57) Sposób wstępnej redukcji chromu(VI) w użytkowych zło-

mach materiałów ogniotrwałych polega na tym, że wstępnie
oczyszczony złom poddaje się działaniu roztworu redukcyjnego,
a stosunek masowy roztworu redukcyjnego do masy złomu jest
równy lub wyższy od 0,5, przy czym roztwór redukujący zawiera
wodę i dodatki: kwas cytrynowy i/lub aldehyd mrówkowy i/lub
szczawian sodowy i/lub kwas szczawiowy i/lub kwas octowy i/lub
siarczan żelaza(II), korzystnie w formie hydratu 7-wodnego. W skład
roztworu redukującego może wchodzić jeden lub więcej niż jeden
z wymienionych dodatków, a udział dodatków w roztworze redukującym wynosi co najmniej 0,1% mas.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399739 (22) 2012 07 02
(51) C03C 17/00 (2006.01)
C03C 17/02 (2006.01)
C03C 21/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE TECHGLASS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) KLISCH MARIAN; KAMIŃSKI ANDRZEJ
(54) Sposób uszlachetniania
powierzchni wyrobów szklanych
i urządzenie do iniekcji substancji
powłokotwórczych
(57) Sposób uszlachetniania powierzchni wyrobów szklanych
polega na tym, że do wnętrza wyrobów łącznie ze strumieniem
powietrza formowania wprowadza się, za pośrednictwem iniektora, zawieszone w powietrzu proszki szklane lub wprowadza się
zawieszone w parze wodnej proszki substancji nieorganicznych,
które uprzednio otrzymuje się, za pomocą atomizatorów, przez
rozpylenie roztworów wodnych proszków substancji nieorganicznych. Urządzenie do iniekcji substancji powłokotwórczych,
wprowadzanych do wnętrza wyrobów szklanych, ma zasobnik
ze złożem fluidalnym oraz dwustopniowy iniektor w postaci tulei
o zmiennym przekroju, zawierający pierwszą dyszę i drugą dyszę,
umiejscowione współosiowo wewnątrz tulei, której końcowy
fragment umiejscowiony jest wewnątrz kolektora powietrza formowania. W drugim wykonaniu, urządzenie do iniekcji substancji
powłokotwórczych ma korzystnie cylindryczny reaktor (R) z zewnętrznym płaszczem grzejnym (PG), który zamknięty jest z jednej
strony rozpylaczem, wyposażonym w centralnie umiejscowioną
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dyszę rozpylającą (DR) oraz umiejscowioną z nią współosiowo dyszę obwodową (DO), rozprowadzającą powietrze formowania.
(8 zastrzeżeń)
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którego średni rozmiar ziarna wynosi od 3 do 30 nm a powierzchnia
właściwa jest większa niż 200 m2/g, z którego najpierw formuje się
pożądany kształt geometryczny, a następnie go utrwala. W etapie
formowania kształtu osuszony nanoproszek prasuje się w matrycy
pod ciśnieniem z zakresu od 50 MPa do 2 GPa. W etapie utrwalania
sprasowany nanoproszek o temperaturze pokojowej podaje działaniu ciśnienia narastającego od wartości pokojowej do wartości
szczytowej wybranej z zakresu od 1 do 8 GPa oraz działaniu temperatury wybranej z zakresu od 100°C do 600°C przez okres wybrany
z zakresu od 30 sekund do 5 minut. Gęstość tak wytworzonego
implantu wyznaczona metodą helową jest nie mniejsza niż 75%
gęstości teoretycznej. Średni rozmiar ziaren materiału tworzącego
implant określony na podstawie normy PN-EN jest nie większy niż
50 nm. Nanotwardość tego materiału mierzona przy użyciu wgłębnika Berkovicha i obciążeniu 4 mN jest nie mniejsza niż 3 GPa, a jego
rozpuszczalność określona według normy ISO 10993-4 wynosi
od 5 do 35 mg/dm3.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 399743 (22) 2012 07 02
(51) C04B 38/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) ADAMEK GRZEGORZ; MONTASSER DEWIDAR, EG;
JAKUBOWICZ JAROSŁAW
(54) Sposób wytwarzania porowatych spieków
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania poro-

A1 (21) 399833 (22) 2012 07 05
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
(71) DREIER W. POŁACIK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(72) BODANKO RYSZARD; BODANKO MACIEJ
(54) Sucha zaprawa cienkowarstwowa
(57) Sucha zaprawa cienkowarstwowa zawierająca cement, pia-

sek kwarcowy oraz domieszki, charakteryzuje się tym, że stanowi
ją cement w ilości 10÷20% wagowych, piasek kwarcowy o granulacji 0,063÷0,8 mm w ilości 75÷81% wagowych, pył bazaltowodolomitowy o granulacji 0,063÷0,5 mm w ilości 3÷5% wagowych,
metyloceluloza w ilości 0,2÷0,3% wagowych, bentonit o granulacji
10÷50 nm w ilości 0,05÷0,1% wagowych, proszek redyspergowany
polioctanowy w ilości 0,8÷1% wagowych oraz krzemian sodowy
suszony w ilości 1÷3% masy cementu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399701 (22) 2012 06 27
(51) C04B 35/622 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) ŁOJKOWSKI WITOLD; CHUDOBA TADEUSZ;
PIETRZYKOWSKA ELŻBIETA; KĘDZIERSKA ALEKSANDRA;
SMOLEŃ DARIUSZ; ŚWIĘSZKOWSKI WOJCIECH;
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania implantów kostnych
oraz implant kostny
(57) Do wytworzenia implantu stosuje się nanoproszek z syntetycznego hydroksyapatutu (HAp) o strukturze heksagonalnej,

watych spieków mających zastosowanie w chirurgii kostnej lub
układach filtrujących. Sposób wytwarzania porowatych spieków,
polega na tym, że proszek metalowy lub ceramiczny, lub mieszanina proszków metalowo-ceramicznych mieszany jest z kryształami
sacharozy, korzystnie cukru spożywczego o wielkości kryształów
sacharozy 1-1,5 mm, korzystnie 1 mm w proporcji wagowej 1:1 oraz
z dodatkiem 2-3 kropel alkoholu etylowego na 10 g mieszaniny,
następnie mieszanina prasowana jest pod ciśnieniem 500-700 MPa,
po czym otrzymaną wypraskę umieszcza się w poruszanej
mieszadłem magnetycznym wodzie destylowanej o temperaturze
50-80°C, w czasie 1-2 h. Następnie wypraskę suszy w temperaturze
60-80°C, dalej nagrzewa się w ciągu 1 h od temperatury pokojowej
do temperatury spiekania właściwej dla danego materiału w zakresie 1250-1300°C, przetrzymuje w tej temperaturze przez 1 h
w atmosferze ochronnej, korzystnie w argonie, następnie spieki
schładza się w ciągu 1 h do temperatury pokojowej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399702 (22) 2012 06 28
(51) C04B 41/49 (2006.01)
C04B 41/64 (2006.01)
C04B 41/84 (2006.01)
C04B 103/65 (2006.01)
C04B 103/67 (2006.01)
(71) NANO PROTECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz
(72) ZIÓŁKOWSKA ANNA
(54) Impregnat do materiałów budowlanych
modyfikowany nanocząsteczkami metali
(57) Przedmiotem wynalazku jest impregnat do materiałów

budowlanych zawierający 1-24% silikonów, substancje uszlachetniające i wspomagające, wodę w ilości uzupełniającej do 100%,
charakteryzuje się tym, że w ogólnej masie składników zawiera
0,0001-20 000 ppm nanocząstek metali.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399686 (22) 2012 06 27
(51) C04B 103/67 (2006.01)
C04B 103/69 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
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(71) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(72) SPISAK WOJCIECH
(54) Dodatek do farb, zapraw budowlanych i tynków,
zwiększający bakteriobójcze i grzybobójcze
własności materiału
(57) Dodatek do farb, zapraw budowlanych i tynków, zwiększają-

cy bakteriobójcze i grzybobójcze własności materiału zawierający
granulki metali jak miedź i cynk, charakteryzuje się tym, że utworzony jest z dwóch osobnych składników A i B zawierających sproszkowany metal miedzi i cynku o granulkach w formie rozdrobnionej
od 20 do 1000 mikronów zawieszonych jako suspensja w paście
z wodorotlenku miedzi i węglanu miedzi zmieszanych w stosunku 2:1 wprowadzanych do farb, zapraw budowlanych i tynków
bezpośrednio przed malowaniem lub tynkowaniem lub murowaniem, przy czym składnik A stanowi granulat miedzi o uziarnieniu od 20 mikronów do 1000 mikronów w ilości 10% do 45%
wagowych i mieszaniny w stosunku 1:1 węglanu miedzi w ilości
15% do 45% wagowych i wodorotlenku miedzi w ilości 15% do 45%
wagowych zmieszanej w formie wodnej zawiesiny zawartości części stałych 10% do 45% wagowych i składnik B złożony jest z granulatu cynku o uziarnieniu od 20 mikronów do 1000 mikronów w ilości
20% do 50% wagowych i tlenku tytanu o uziarnieniu 20 mikronów
do 500 mikronów w ilości od 5% do 50% w formie wodnej zawiesiny o zawartości części stałych 20% do 50% wagowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403440 (22) 2013 04 05
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(71) KUBICA-ZAJĄC KATARZYNA IZABELA,
Działdoszyn
(72) KUBICA-ZAJĄC KATARZYNA IZABELA
(54)	Ekonomiczny dwuetapowy proces produkcji
ekologicznego, granulowanego
nawozu wapniowo-magnezowego
do nawożenia gleb, zapewniający trwałość
granulatu na czas transportu,
składowania i wysiewu
(57) Ekonomiczny, dwuetapowy proces produkcji ekologicznego,

granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego do nawożenia
gleb, użytków rolnych, upraw rolniczych i rekultywacji gruntów
charakteryzuje się tym, że w mieszalniku mechanicznym następuje
dokładne wymieszanie odmierzonych porcji wapna magnezowowęglanowego, wapniaka rolniczego i wapna tlenkowego i nawilżenie, poprzez spryskiwacze, wodą do wilgotności 30-35%. Następnie
wilgotna masa nawozowa przenośnikiem taśmowym transportowana jest do cylindrycznego, obrotowego bębna granulującego,
zbudowanego z trzech segmentów. Wprowadzona wilgotna masa
nawozowa w pierwszym segmencie bębna granulującego, na skutek jego obrotów, ulega granulacji na różnej wielkości okrągłe granule. Wtłaczane stalową rurą do wnętrza bębna granulującego gorące powietrze dosusza granulki nawozu, wskutek czego uzyskują
one odpowiednią twardość i trwałość do transportu, magazynowania i wysiewu rozsiewaczami mechanicznymi. W dalszym etapie
granulat zostaje rozsortowany na drobny, o średnicy poniżej 4 mm,
i gruby powyżej 8 mm do ponownego przerobu oraz na frakcję
handlową o wielkości granul 4-8 mm, która przenośnikiem taśmowym przemieszczona jest do urządzenia, workującego nawóz
w worki o pojemności 50 kg.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399805 (22) 2012 07 04
(51) C05F 3/06 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) MYCZKO ANDRZEJ; MYCZKO RENATA;
SZULC ROBERT; TUPALSKI LEOPOLD
(54)	Reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy
(57) Reaktor w postaci szczelnego zbiornika wyposażonego

w urządzenie wymuszające cyrkulację gnojowicy, charakteryzuje
się tym, że wypełniony jest kształtkami (6, 7), korzystnie z tworzywa
sztucznego. Kształtki posiadają rozwinięte powierzchnie, na których znajdują się szczepy bakterii odpowiedzialnych za fermentację
metanową gnojowicy. Kształtka ma postać tulei, której zewnętrzna
powierzchnia (8) i wewnętrzna powierzchnia (9) zawierają występy (10) mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do trójkąta. Kształtki (7) zawierają dodatkowo na obwodzie cylindryczne
podtoczenia.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399683 (22) 2012 06 26
(51) C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)
(71) RABIEGA RYSZARD, Zamość
(72) RABIEGA RYSZARD
(54)	Urządzenie do uzdatniania nawozu organicznego
(57) Urządzenie do uzdatniania nawozu organicznego z odzyskiem wody technologicznej w biogazowniach rolniczych składa
się z pojemnika (2), wewnątrz którego znajduje się wymiennik (3)
ciepła, który połączony jest rurociągiem, poprzez króciec (4), z blokiem energetycznym, przy czym pojemnik (2) posiada rurociąg (1)
połączony ze zbiornikiem fermentacyjnym, oraz w dolnej części
zawór (9) spustowy, połączony ze zbiornikiem masy pofermentacyjnej. Pojemnik (2) zamocowany jest na metalowej konstrukcji (8)
wsporczej i posiada w górnej części przykrycie (5) dachowe z konstrukcji metalowej, umocowanej na wspornikach (7) dystansowych,
natomiast wokół przykrycia (5) dachowego znajduje się instalacja (6) zbiorcza.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399793 (22) 2012 07 03
(51) C07C 7/08 (2006.01)
C07C 11/167 (2006.01)
(71) MARKOWSKI LEON PROBAT, Płock
(72) MARKOWSKI LEON
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(54) Sposób wydzielania butadienu
(57) Sposób wydzielania butadienu węglowodorów C4, polega

na tym, że mieszaninę węglowodorów C4 poddaje się wstępnemu
rozfrakcjonowaniu we wstępnej kolumnie rektyfikacyjnej, w wyniku czego znacząca część składników mniej lotnych od butadienu-1,3 zostaje wydzielona ze wsadowej frakcji węglowodorów C4,
a wsadowa frakcja C4 o wyższej zawartości butadienu-1,3 i niższej
zawartości butenów-2 podawana jest do procesu destylacji ekstrakcyjnej z selektywnym rozpuszczalnikiem, np. dwumetyloformamidem, natomiast wywar ze wstępnej kolumny rektyfikacyjnej
składający się z butenów-2 i składników o wyższej temperaturze
wrzenia oraz niewielkiej ilości butadienu odprowadzany jest jako
półprodukt do dalszego wykorzystania.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399639 (22) 2012 06 25
(51) C07D 251/54 (2006.01)
C01B 35/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH,
Puławy
(72) CICHY BARBARA; KUŻDŻAŁ EWA; NOWOK JUSTYNA;
RYMARZ GRAŻYNA
(54) Sposób wytwarzania boranu melaminy
(57) Sposób wytwarzania boranu melaminy przeznaczonego
do zastosowania jako uniepalniacz tworzyw, papieru lub tkanin
polega na tym, że reakcja syntezy prowadzona jest początkowo
w zawiesinie, a następnie w roztworze w temperaturze 80-90°C,
a proces rozdziału faz w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Rozdzielona po reakcji kwasu borowego i melaminy faza ciekła od fazy
stałej, będącej produktem, jest całkowicie zawracana do procesu,
przy czym 90-100% fazy ciekłej wykorzystuje się do przygotowania
zawiesiny melaminy, a 0-10% do rozpuszczania kwasu borowego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404465 (22) 2013 06 26
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; DYMARSKA MONIKA;
JANECZKO TOMASZ
(54) Optycznie czysty (+)-(R)-6,4’-dihydroksyflawanon
i sposób wytwarzania optycznie czystego
(+)-(R)-6,4’-dihydroksyflawanonu
(57) Przedmiotem wynalazku jest optycznie czysty (+)-(R)-6,4’-di-

hydroksyflawanon, o wzorze 2 oraz sposób wytwarzania optycznie
czystego (+)-(R)-6,4’-dihydroksyflawanonu, o wzorze 2, charakteryzuje się tym, że na przygotowaną pożywkę wprowadza się szczep
Aspergillus Niger MB i w momencie osiągnięcia przez grzyb końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się 6-metoksyflawanon
w ilości 10 mg na 100 ml pożywki, przy czym proces transformacji
mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy udziale systemu enzymatycznego szczepu, następuje demetylacja w pozycji 6, a następnie
hydroksylacja w pozycji 4’ substratu 6-metoksy-flawanonu. Otrzymany produkt ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się z wodą i oczyszcza chromatograficznie.
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399817 (22) 2012 07 05
(51) C07D 333/08 (2006.01)
C07D 333/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 333/28 (2006.01)
C07D 333/30 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,
Katowice
(72) KROMPIEC STANISŁAW; KROMPIEC MICHAŁ;
FILAPEK MICHAŁ; FLAK TOMASZ; GRUDZKA IWONA;
ZEMLAK KRZYSZTOF; JEZIERSKI ZBIGNIEW
(54) Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2’-bitiofenów
na drodze reakcji sprzęgania preparatu
zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen z terminalnymi
acetylenami
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 5-alkinylo-

2,2’-bitiofenów na drodze reakcji sprzęgania 5-jodo-2,2’-bitiofenu
zawierającego również 2,2’-bitiofen, z terminalnymi acetylenami.
Sposób charakteryzuje się tym, że do sprzęgania z terminalnymi
acetylenami stosuje się mieszaninę zawierającą od 50% (wówczas
zawartość 2,2’-bitiofenu wynosi 49,8%, a zawartość 5,5’-dijodo-2,2’-bitiofenu wynosi 0,2% do 95% (wówczas zawartość 2,2’-bitiofenu
wynosi 1,0%, a zawartość 5,5’-dijodo-2,2’-bitiofenu wynosi 4,0%.
Mieszaninę tę otrzymuje się w reakcji dwuetapowej. W pierwszym
etapie, w reakcji 2,2’-bitiofenu z n-butylolitem otrzymuje się mieszaninę zawierającą 5-litio-2,2’-bitiofen, którą w drugim etapie
poddaje się reakcji z jodem i otrzymuje się mieszaninę zawierającą
5-jodo-2,2’-bitiofen. W ostatnim etapie wydziela się produkt sprzęgania metodą chromatografii kolumnowej, przy czym jednocześnie odzyskuje się 2,2’-bitiofen, zawarty w preparacie do sprzęgania, opartym na bazie 5-jodo-2,2’-bitiofenu.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399816 (22) 2012 07 05
(51) C07D 333/28 (2006.01)
C07D 333/30 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) KROMPIEC STANISŁAW; KROMPIEC MICHAŁ;
FILAPEK MICHAŁ; FLAK TOMASZ; GRUDZKA IWONA;
ZEMLAK KRZYSZTOF; JEZIERSKI ZBIGNIEW
(54) Sposób otrzymywania preparatu zawierającego
5-jodo-2,2’-bitiofen
(57) Przedmiotem wynalazku jest selektywna metoda syntezy

preparatu zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen w reakcji 2,2’-bitiofenu
z butylolitem a następnie roztworem jodu. Produkt reakcji zawiera
korzystnie 80% 5-jodo-2,2’-bitiofenu, ponad 19,5% 2,2’-bitiofenu
i mniej niż 0,5% 5,5’-dijodo-2,2’ bitiofenu. Otrzymany związek może
być wykorzystany jako półprodukt (reagent) do dalszych reakcji,
zwłaszcza do reakcji sprzęgania.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399815 (22) 2012 07 05
(51) C07D 333/30 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,
Katowice
(72) KROMPIEC STANISŁAW; KROMPIEC MICHAŁ;
FILAPEK MICHAŁ; FLAK TOMASZ; GRUDZKA IWONA;
ZEMLAK KRZYSZTOF; JEZIERSKI ZBIGNIEW
(54) Sposób otrzymywania preparatu zawierającego
5-litio-2,2’-bitiofen
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-litio-2,2’-bitiofen w reakcji 2,2’-bitiofenu z roztworem n-butylolitu (w heksanie, lub innym nasyconym węglowo-
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dorze, lub mieszaninie nasyconych węglowodorów), w roztworze
eter dialkilowy-ciekły węglowodór nasycony lub eter dialkilowymieszanina ciekłych węglowodorów nasyconych, w umiarkowanej
temperaturze, z wysoką selektywnością. Produkt reakcji zawiera
5-litio-2,2’-bitiofen, 2,2’-bitiofen i 5,5’-dilitio-2,2’-bitiofen w proporcjach zależnych od proporcji reagentów (2,2’-bitiofenu oraz
n-butylolitu), korzystnie 80% 5-litio-2,2’-bitiofenu, co najmniej 19,5%
2,2’-bitiofenu i nie więcej niż 0,5% 5,5’-dilitio-2,2’-bitiofenu.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399735 (22) 2012 06 30
(51) C07D 498/02 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) BUJNOWSKI KRZYSZTOF; SYNORADZKI LUDWIK;
ZEVACO THOMAS, DE; DINJUS ECKHARD, DE
(54) Nowe pochodne ryfamycyn, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowania
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne ryfamycyny SV o wzo-

rze 1, w którym R1 oznacza aryl, ewentualnie mono- lub dipodstawiony alkilem C1÷C8 bądź mono- lub dihalogenoaryl albo R1
oznacza CH2-R2, gdzie R2 stanowi alkil prosty lub rozgałęziony
lub cykloalkil C5÷C6, alkenyl, aryl, ewentualnie podstawiony alkilem
C1÷C8. Wynalazek dotyczy także sposobu otrzymywania pochodnych ryfamycyn oraz ich zastosowania w lecznictwie.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 399737 (22) 2012 07 02
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07C 59/265 (2006.01)
(71) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce;
SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce;
SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce;
SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce;
SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce;
ZALEWSKA ANETA, Kielce
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW; SZCZEPANIAK ELWIRA;
SZCZEPANIAK REMIGIUSZ; SZCZEPANIAK DOMINIKA;
SZCZEPANIAK MONIKA; ZALEWSKA ANETA
(54) Wodne roztwory cytrynianowo-boranowych
kompleksów srebraI) i miedz(II)
oraz sposób otrzymywania wodnych roztworów
cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra(I)
i miedzi (II)
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe wodne roztwory cytrynia-

nowo-boranowych kompleksów srebra(I) i miedzi(II) oraz sposób
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otrzymywania nowych wodnych roztworów kompleksowych związków srebra i miedzi z cytrynianem boru. Nowe kompleksowe
związki srebra(I) i miedzi(II) z cytrynianem boru w postaci roztworów wodnych przedstawione są ogólnym wzorem (1), gdzie m i n
niezależnie od siebie przyjmują wartość od 1 do 3, s przyjmuje wartość od 1 do 10, p jest liczbą całkowitą z zakresu od 1 do 9, r przyjmuje wartość całkowitą od 1 do 9, a Me jest jednowartościowym
kationem z grupy I układu okresowego. Sposób otrzymywania
nowych wodnych roztworów kompleksowych związków srebra(I)
i miedzi(II) charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się w sposób ciągły lub porcjami, w dowolnej kolejności cytrynian boru
lub jego sole, związki wprowadzające kationy grupy I układu okresowego, oraz rozpuszczalne i/lub nierozpuszczalne w wodzie
związki srebra(I) i związki miedzi(II) w stosunku molowym od 1:1:1
do 3:1:10, w temperaturze od 0 do 100°C. Nowe wodne roztwory
cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra(I) i miedzi(II) znajdą zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, także
jako cenne suplementy srebra i boru dla ludzi, zwierząt, ptaków
i roślin.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402705 (22) 2013 02 07
(51) C07F 9/30 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; SKOCZYLAS ALICJA
(54) Sposób wytwarzania kwasu
bis[bis(fosfonometylo)iminometylo]fosfinowego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu bis[bis(fos-

fonometylo)iminometylo]fosfinowego o wzorze 1, przeznaczonego do stosowania jako komplekson i odczynnik analityczny. Sposób według wynalazku polega na tym, że kwas bis(fosfonometylo)
iminometylofosfinowy poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu i jedną częścią molową kwasu iminobis(metylofosfonowego), a reakcję prowadzi się w temperaturze
273-373K, w wodzie, aż do przereagowania substratów, i otrzymuje
się w wyniku roztwór kwasu bis[bis(fosfonometylo)iminometylo]
fosfinowego z wydajnością ponad 85%. Czysty kwas wydziela się
przez odparowanie lotnych składników pod zmniejszonym ciśnieniem i krystalizację.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402706 (22) 2013 02 07
(51) C07F 9/30 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; SKOCZYLAS ALICJA
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(54)	Kwas bis(fosfonometylo)iminometylofosfinowy
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Kwas bis(fosfonometylo)iminometylofosfinowy o wzorze 1
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lub grupę nitrową, w stosunku molowym 1:1, przy czym całość miesza się w temperaturze pokojowej przez okres minimum 24 godziny.
(4 zastrzeżenia)

jest przeznaczony do stosowania jako substrat do syntezy kwasu
bis[bis(fosfonometylo)iminometylo]fosfinowego, a także jako prekursor kwasu nitrilotris(metylofosfonowego) - silnego inhibitora
korozji, który powstaje w roztworze podczas stosowania kwasu
bis(fosfonometylo)iminometylofosfinowego, w wyniku jego utleniania. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania kwasu
bis(fosfonometylo)iminometylofosfinowego o wzorze 1, który polega na tym że jedną część molową kwasu fosfinowego lub równoważnik jego soli poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią
molową formaldehydu i jedną częścią molową kwasu iminobis(metylofosfonowego), a reakcję prowadzi się w temperaturze 273-373K,
w wodzie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399726 (22) 2012 06 29
(51) C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(71) APEIRON SYNTHESIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(72) BIENIEK MICHAŁ; SKOWERSKI KRZYSZTOF
(54)	Kompleksy metali, ich zastosowanie
oraz sposób prowadzenia reakcji metatezy olefin
(57) Przedmiotem wynalazku są kompleksy metali o wzorze 1.

Wynalazek dotyczy także zastosowania kompleksów o wzorze 1
w reakcjach metatezy olefin oraz sposobu przeprowadzania reakcji
metatezy olefin.
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 404186 (22) 2013 06 03
(51) C07F 15/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MALIK MAGDALENA; MICHALSKA-FĄK DANUTA
(54) Orotanowe pochodne pikoplatyny
oraz sposób ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są orotanowe pochodne pikopla-

tyny o wzorze ogólnym 1, w którym R2 oznacza wodór, fluor lub
grupę nitrową znajdujące potencjalne zastosowanie przeciwnowotworowe. Sposób otrzymywania orotanowych pochodnych pikoplatyny o wzorze ogólnym 1, który polega na tym, że wytworzony
znaną metodą azotan cis-amina(2-metylopirydyna)platyny(II), poddaje się reakcji syntezy ze związkiem o wzorze 2, w którym R1 oznacza wodór, sód, potas lub grupę amonową, R2 oznacza wodór, fluor

A1 (21) 399681 (22) 2012 06 26
(51) C08F 226/12 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) PIELICHOWSKI JAN; LUBCZAK RENATA
(54) Sposób otrzymywania wielofunkcyjnych polieteroli
z pierścieniem karbazolu
(57) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli z pier-

ścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym x oznacza liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z przyłączenia glicydolu,
a y i z oznaczają liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących
z reakcji z oksiranami, zaś R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że prowadzi się reakcję karbazolu z glicydolem w środowisku dimetyloformamidu w temperaturze 110-160°C,
a następnie tak otrzymany półprodukt, w którym x jest nie mniejsze
niż 4, rozpuszcza się bezpośrednio w oksiranie w stosunku molowym nie mniejszym niż 1 : x, dodaje trietyloaminę i prowadzi
reakcję w temperaturze korzystnie 50-90°C pod ciśnieniem
4•105 do 6•105 N/m2.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399746 (22) 2012 07 02
(51) C08J 5/10 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
B29C 55/18 (2006.01)
B29C 70/10 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) ZAJCHOWSKI STANISŁAW;
TOMASZEWSKA JOLANTA;
STERZYŃSKI TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania kompozytów
polimerowo-drzewnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozy-

tów polimerowo-drzewnych (WPC) za pomocą walcarki o walcach
obracających się przeciwbieżnie, ogrzewanych za pomocą oleju,
oraz dobór i optymalizacja parametrów całego procesu, zwłaszcza
dobór temperatury oraz prędkości obrotowej walców, jak również
wielkości szczeliny międzywalcowej oraz frykcji - prędkości obrotowej walców. W zależności od rodzaju stosowanego w procesie polimeru, temperatura walców wynosi od 140°C do 190°C, prędkość
obrotowa walców wynosi od 10 do 30 min-1, przy czym szczelina
między walcami ma wartość zmienną w miarę trwania procesu
walcowania i wynosi od 0,3 do 5 mm z uwzględnieniem wielkości cząstek drewna od kilkudziesięciu do kilku tysięcy mikrometrów, zaś frykcja - stosunek prędkości obrotowej walców - wynosi
od 1,2 do 1,5.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399730 (22) 2012 06 29
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08J 7/04 (2006.01)
C08J 9/224 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 67/24 (2006.01)
(71) FUTURE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) MOŚCICKI ANDRZEJ; CHMIELECKI TOMASZ
(54) Płyta ze spienionego polistyrenu
i sposób wytwarzania płyt
ze spienionego polistyrenu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyt

ze spienionego polistyrenu, w którym surowe ziarna polistyrenowe rozszerza się wstępnie w ekspanderze, a następnie sezonuje,
po czym sezonowane ziarna podaje się do formy, w której w atmosferze podwyższonej temperatury i podwyższonego ciśnienia
formuje się blok, który następnie tnie się na płyty o pożądanym
kształcie i rozmiarach. Na pocięte płyty natryskuje się koloid bakteriobójczy składający się z 1% wagowo nanocząsteczek srebra o rozmiarze 50 nm w otoczce polimerowej, od 93% do 97% alkoholu
o temperaturze wrzenia od 65°C do 90°C, od 0,1% do 1% środków
powierzchniowo czynnych, od 0,2% do 2% środków zwilżających,
od 0,5% do 1,5% silanów, od 0,2% do 1,5% środków chelatujących,
od 0,5% do 1,5% substancji o temperaturze wrzenia poniżej 40°C
oraz od 0,1% do 0,5% substancji zmniejszającej lepkość do poziomu
dla całego koloidu poniżej 1,0 cP, przy czym koloid natryskuje się
w ilości od 15 do 35 ml/m2, po czym suszy się płytę do odparowania rozpuszczalnika koloidu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399828 (22) 2012 07 05
(51) C08J 5/18 (2006.01)
H01L 41/22 (2006.01)
H01L 41/26 (2006.01)
(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń;
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,
Warszawa
(72) KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW; DZWONKOWSKI JANUSZ;
KLIMIEC EWA; ZARASKA WIESŁAW
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(54) Folia polimerowa o właściwościach
piezoelektrycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest folia polimerowa o właściwo-

ściach piezoelektrycznych. Do osnowy polimerowej stanowiącej
poliolefiny krystaliczne, korzystnie polietylen (PE) lub polipropylen (PP) w postaci granulatu jest wprowadzany dodatek substancji
mineralnej typu glinokrzemian, korzystnie montmorylonit (MMT)
o budowie lamelarnej w ilości 1-15% masowych. Wytłaczana folia o grubości poniżej 100 μm, jest orientowana jedno- lub dwuosiowe w zakresie od 2:1 do 5:1. Jednocześnie jest podgrzewana do temperatury 100-150°C, korzystnie do temperatury 120°C,
po czym jest poddawana polaryzacji w polu elektrycznym w zakresie 0,5-12,0 kV, przy czym właściwość piezoelektryczna określona jest naprężeniem przyłożonym do powierzchni folii w zakresie
10-120 N/cm2, korzystnie w czasie 0,5 sec.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399638 (22) 2012 06 25
(51) C08J 11/22 (2006.01)
C08L 23/22 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) RZYMSKI WŁADYSŁAW M.;
SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA;
BOCIONG KINGA; SKRODZKA JUSTYNA;
PIWOWARCZYK ADAM
(54) Sposób recyklingu kauczuku butylowego
usieciowanego żywicami
fenolowo-formaldehydowymi
oraz sposób wytwarzania
materiału elastomerowego przy użyciu produktu
tego recyklingu
(57) Sposób recyklingu kauczuku butylowego usieciowanego

żywicami fenolowo-formaldehydowymi polega na tym, że miał
gumowy otrzymany ze zużytych wyrobów kauczuku butylowego
usieciowanego żywicami fenolowo-formaldehydowymi, poddaje
się obróbce w mikromieszarce zamkniętej w obecności nadtlenku
dikumylu jako czynnika degradującego. Sposób wytwarzania materiału elastomerowego polega na ogrzewaniu w prasie w temperaturze 423-433K w czasie do 30 min produktu recyklingu
lub mieszaniny produktu recyklingu z kauczukiem butylowym oraz
standardowymi składnikami mieszanki elastomerowej jak siarka,
tlenek cynku, kwas stearynowy, olej parafinowy, merkaptobenzotiazol, disiarczek tetrametylotiuramu oraz sadza.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399658 (22) 2012 06 25
(51) C08L 67/04 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
C08K 5/3492 (2006.01)
B29B 9/10 (2006.01)
(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń
(72) MALINOWSKI RAFAŁ; ŻENKIEWICZ MARIAN;
RICHERT AGNIESZKA; RYTLEWSKI PIOTR;
RICHERT SEBASTIAN
(54) Sposób wytwarzania usieciowanego tworzywa
biodegradowalnego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania usieciowanego tworzywa biodegradowalnego przeznaczonego do wytwarzania folii do termoformowania opakowań, a w szczególności
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opakowań produktów spożywczych, a także do wytwarzania wytłoczyn, wyprasek, w szczególności jako materiał wytworów jednorazowego użytku, takich jak sztućce lub typowe akcesoria medyczne. Polilaktyd (PLA) w postaci granulatu w ilości od 93 do 98,5%
wagowych miesza się z kooligomerem styrenu i akrylu w postaci
granulatu w ilości od 0,5 do 2% wagowych oraz z trójallilo izocyjanuranem (TAIC) w postaci cieczy w ilości od 1 do 5% wagowych lub
z triakrylanem trimetylopropanu (TMPTA) w postaci cieczy w ilości
od 1 do 5% wagowych lub z diakrylanem 1,6-heksanodiolu (HDDA)
w postaci cieczy w ilości od 1 do 5% wagowych. Wymieszane
składniki wprowadza się przy użyciu dozownika do strefy zasilania
wytłaczarki ślimakowej, w której układzie uplastyczniającym miesza się i poddaje działaniu sił ścinających. Ujednorodnioną i uplastycznioną mieszaninę przetłacza się do głowicy wytłaczarskiej,
a następnie chłodzi się i wytwarza granulat lub formuje właściwy
wytwór polimerowy. Wytworzone elementy poddaje się działaniu
wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego.
(7 zastrzeżeń)
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w poziomej osi symetrii, umocowany do dna (3), napędowy wał (5),
ułożyskowany w przednim co najmniej dwupunktowym promieniowo - osiowym zespole łożyskowym (6), przy czym znajdująca
się po stronie wylotowej bębna (1) jego integralna dennica (11) jest
zaopatrzona w poziomej osi symetrii, będącej osią obrotu wyprażacza, w drążony wylotowy wał (12), utwierdzony do niej trwale
nierozłącznie, ułożyskowany w tylnym promieniowo-osiowym,
co najmniej dwupunktowym zespole łożyskowym (13), mający wylot frakcji gazowych a na zewnątrz bębna (1) są do niego utwierdzone w styku bezpośrednim liczne rezystancyjne segmenty grzejne (22), przy czym bęben (1) wraz z elementami grzejnymi (22) jest
zamknięty w rozbieralnej, dwudzielnej w płaszczyźnie pionowej,
osiowo symetrycznej obudowie gazoszczelnej (31), której obydwie
części są zaopatrzone w integralne podwozia kołowe, osadzone
na szynach jezdnych.
(13 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 10 14

A1 (21) 399700 (22) 2012 06 28
(51) C09D 17/00 (2006.01)
C09B 67/00 (2006.01)
C09D 161/00 (2006.01)
(71) BOLIX
SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(72) KORBASIEWICZ MACIEJ; SZAFRAN KRZYSZTOF;
CHARYASZ WITOLD
(54) Pasta pigmentowa do zabarwiania kompozycji
powłokowej oraz sposób znakowania identyfikacji
past pigmentowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta pigmentowa do zabar-

wiania kompozycji powłokowej zawierająca rozpuszczone w rozpuszczalniku pigment, zagęstnik, środek dyspergujący i inne ogólnie stosowane dodatki charakteryzująca się tym, że ma w swoim
składzie co najmniej jeden z aldehydów o liczbie co najmniej 3 atomów węgla w cząsteczce w ilości od 0,001-1% wag. w stosunku
do masy pasty pigmentowej. Wynalazek obejmuje też sposób znakowania i identyfikacji past pigmentowych do zabarwiania kompozycji powłokowej. Sposób charakteryzuje się tym, że do gotowej
pasty pigmentowej lub na dowolnym etapie produkcji dodaje się
co najmniej jeden z aldehydów o liczbie co najmniej 3 atomów węgla w cząsteczce w ilości od 0,001-1% wag. w stosunku do masy pasty pigmentowej i całość miesza przez co najmniej 5 minut, a gotową pastę pigmentową identyfikuje się za pomocą znanych metod
wykrywania aldehydów oraz analizy jakościowej i/lub ilościowej.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399703 (22) 2012 06 28
(51) C10B 47/30 (2006.01)
(71) KONDLEWSKI TADEUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KONMECH, Bojano
(72) KONDLEWSKI TADEUSZ; KONDLEWSKI JACEK
(54) Wyprażacz karbonizatu pirolitycznego
(57) Wynalazek dotyczy wyprażacza karbonizatu pizolitycznego,

otrzymywanego z retort stosowanych do utylizacji materiałów
na bazie kauczuku naturalnego. Wyprażacz karbonizatu pirolitycznego, zawierający przyłączony poprzez napędowy wał do mechanizmu napędowego, obrotowy w osi symetrii, gazoszczelny, ogrzewany od zewnątrz cylindryczny bęben pirolityczny z odejmowalną
przynajmniej jedną pokrywą, mającą charakter dennicy, oraz mający króciec wyprowadzenia gazów i umieszczone wewnątrz stałe
elementy łopatkowy, przegarniające obrabiany surowiec, charakteryzuje się tym, że składa się ze stanowiącego retortę pirolityczną
płaszczowego jednodennicowego, poziomo osiowego cylindrycznego bębna (1), zamkniętego grubościennym odejmowalnym płaskim dnem, umocowanym w połączeniu gazoszczelnym i mającym

A1 (21) 399654 (22) 2012 06 25
(51) C10G 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) GREEN ENERGY POWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) KOPACZEL ROBERT; MAZUREK PRZEMYSŁAW
(54) Sposób wytwarzania uszlachetnionego
biokomponentu do biopaliw oraz uszlachetniony
biokomponent do biopaliw
(57) Sposób wytwarzania uszlachetnionego biokomponentu
do biopaliw w procesie katalitycznej depolimeryzacji, którym rozdrobnione odpady komunalne i/lub organiczne stanowiące surowiec wsadowy poddaje się suszeniu, a następnie przetwarza się
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w bloku separacji i wyparki połączonym z turbiną mieszającą (110),
w której następuje depolimeryzacja katalityczna, a zdepolimeryzowany surowiec destyluje się w destylatorze (109) w celu otrzymania
biokomponentu, przy czym część otrzymanego biokomponentu
zużywa się do zasilania generatora spalinowo-elektrycznego. Depolimeryzację katalityczną prowadzi się w obecności glinokrzemianu sodu pełniącego rolę katalizatora, przy czym za pomocą bloku
kontroli procesu technologicznego monitoruje się automatycznie
wskazania czujników powiązanych z poszczególnymi blokami procesu katalitycznej depolimeryzacji i w przypadku stwierdzenia odchyleń wynikających z niedostatecznej ilości katalizatora aktywuje
się automatyczny dozownik katalizatora, za którego pomocą dozuje
się do turbiny mieszającej dawkę katalizatora w ilości od 5 kg do 35 kg
na 1000 l biokomponentu w obiegu procesu, po czym powraca się
do monitorowania pracy poszczególnych bloków, natomiast do tak
uzyskanego biokomponentu dodaje się koloidalny roztwór nanocząstek dwutlenku ceru (CeO2) o wielkości cząstek od 6 nm do 8 nm
w lekkich destylatach ropy naftowej w ilości zapewniającej stężenie
końcowe nanocząstek dwutlenku ceru CeO2 w biokomponencie
na poziomie od 5 ppm do 20 ppm. Przedmiotem zgłoszenia jest
również uszlachetniony biokomponent do biopaliw.
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płaszcz gazoszczelny (2) oraz osłoniętego od zewnątrz osłonową
obudową zewnętrzną (21).
(83 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399704 (22) 2012 06 28
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(71) EKO-KON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bojano
(72) KONDLEWSKI TADEUSZ; KONDLEWSKI JACEK;
SZEWCZUK MAREK
(54) Niskociśnieniowa retorta do krakingu zużytych
opon samochodowych
(57) Pionowa niskociśnieniowa retorta do krakingu zużytych

opon samochodowych, w której zewnętrzny płaszcz gazoszczelny, współśrodkowy z nim wewnętrzny płaszcz gazoszczelny oraz
dno mają od wewnątrz umocowane liczne panelowe i wielosekcyjne elementy grzewcze, osadzone w grubej warstwie materiału
termoizolacyjnego, wypełniającego w całości wewnętrzny płaszcz
gazoszczelny oraz osłoniętego od zewnątrz osłonową obudową
zewnętrzną, charakteryzuje się tym, że składa się z zewnętrznego
płaszcza gazoszczelnego (1) oraz współśrodkowego z nim wewnętrznego płaszcza gazoszczelnego (2), połączonych nierozłącznie z dnem (3) w postać tworu dwukielichowego, tworzącego
komorę krakingu, we wnętrzu której jest osadzony swobodnie
wyjmowalny kosz załadunkowo-wyładunkowy (4) o wysokości
czynnej odpowiadającej głębokości komory krakingu, zaopatrzony w górne denko (5), pod którym znajduje się termoizolacyjna
warstwa buforowa (6), realizująca funkcję bariery cieplnej, zmniejszającej promieniowanie ciepła z komory krakingu, zakończonej
od góry, umocowanym do zewnętrznego płaszcza gazoszczelnego (1), kołnierzem chłodzonym (7), mającym budowę skrzynkową,
zaopatrzonym w dolotowe i wylotowe króćce (8) czynnika chłodzącego, który to kołnierz, chłodzony za pośrednictwem elastycznego uszczelniacza pierścieniowego (9) i śrubowych elementów
złącznych (10), jest połączony z podobnej budowy skrzynkowym
kołnierzem chłodzonym (11) odłączalnej chłodzonej płaszczowo
kopuły deflegmacyjnej (12), we wnętrzu której, w najbliższym sąsiedztwie skrzynkowego kołnierza chłodzonego (11), znajduje się
stożkokształtny pierścień (13), zbierający skropliny, mający odpływowy króciec skroplin (14), wyprowadzony na zewnątrz kopuły deflegmacyjnej (12) poprzez jej komorę chłodzącą (15), zaopatrzoną
w dolotowe i odlotowe króćce (16) medium chłodzącego oraz mającą na zewnątrz manewrowe uchwyty (17) i zakończoną od góry,
usytuowanym w osi symetrii kopuły deflegmacyjnej (12), króćcem
odlotowym frakcji gazowych (24), zaopatrzonym w dławiąco-odcinający zawór (18), przy czym zewnętrzny płaszcz gazoszczelny (1),
współśrodkowy z nim wewnętrzny płaszcz gazoszczelny (2) oraz
dno (3) mają od wewnątrz umocowane liczne panelowe i wielosekcyjne elementy grzewcze (19), osadzone w grubej warstwie materiału termoizolacyjnego (20), wypełniającego w całości wewnętrzny

A1 (21) 399799 (22) 2012 07 04
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/23 (2006.01)
C12R 1/245 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa
(72) ZARĘBA DOROTA; ZIARNO MAŁGORZATA
(54) Sposób chemotaksonomicznej identyfikacji
pałeczek mlekowych
(57) Sposób chemotaksonomicznej identyfikacji pałeczek mleko-

wych polega na tym, że produkt zawierający bakterie kwasu mlekowego posiewa się na pożywkę agarową, ewentualnie z dodatkiem Tween 80, po czym naważkę pobraną z namnożonej biomasy
bakteryjnej poddaje się procesowi zmydlania, a następnie prowadzi
się proces kwaśnej metyzacji. Otrzymane estry metylowe kwasów
tłuszczowych rozdziela się metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, a uzyskany profil zidentyfikowanych
kwasów tłuszczowych porównuje się z profilami zidentyfikowanych kwasów tłuszczowych szczepów wzorcowych uzyskanymi
uprzednio zgodnie z tą samą, wyżej opisaną metodą.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403480 (22) 2013 04 09
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) STOMPOR MONIKA; ANIOŁ MIROSŁAW
(54) Sposób jednoczesnego otrzymywania
4-metoksydihydrochalkonu
i 3-(4-metoksyfenylo)-1-fenylopropan-1-olu
(57) Sposób jednoczesnego otrzymywania 4-metoksydihydrochalkonu, o wzorze 2 i 3-(4-metoksyfenylo)-1-fenylopropan-1-olu
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o wzorze 3, na drodze transformacji mikrobiologicznej, charakteryzuje się tym, że jako substrat stosuje się 4-metoksychalkon. Wiązanie podwójne substratu redukuje się przy pomocy systemu enzymatycznego szczepu drożdży z rodzaju Rhodotorula. Otrzymane
związki mogą znaleźć zastosowanie do produkcji niskokalorycznych
środków słodzących oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania substratów w syntezie związków flawonoidowych.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403481 (22) 2013 04 09
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) STOMPOR MONIKA; ANIOŁ MIROSŁAW
(54) Sposób wytwarzania α,β-dihydroksantohumolu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania α,β-di-

hydroksantohumolu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej, w którym jako substrat stosuje się ksantohumol. Wiązanie
podwójne substratu redukuje się za pomocą systemu enzymatycznego szczepu drożdży z rodzaju Rhodotorula marina. Sposób może
znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz w przemyśle
farmaceutycznym.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403855 (22) 2013 05 13
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) MADEJ ANNA; HUSZCZA EWA;
BARTMAŃSKA AGNIESZKA; POPŁOŃSKI JAROSŁAW
TOMASZ; TRONINA TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania
3’,5,7,8-tetrahydroksy-4’-metoksyflawanonu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 3’,5,7,8-tetra-

hydroksy-4’-metoksyflawanonu, o wzorze 2. Sposób polega
na tym, że substrat, którym jest hespertyna poddaje się biotransfor-
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macji, przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z gatunków
Rhodotorula marina. Otrzymany związek jest biologicznie czynny
i może mieć zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403856 (22) 2013 05 13
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) MADEJ ANNA; HUSZCZA EWA;
BARTMAŃSKA AGNIESZKA; POPŁOŃSKI JAROSŁAW
TOMASZ; TRONINA TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania
3’,4’,5,7,8-pentahydoksyflawonu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 3’,4’,5,7,8-penta-

hydroksyflawonu, o wzorze 2. Wynalazek polega na tym, że substrat, którym jest luteolina o wzorze 1, poddaje się biotransformacji,
przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z gatunków Rhodotorula marina. Związek ten jest biologicznie czynny i może mieć
zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 404462 (22) 2013 06 26
(51) C12P 17/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; DYMARSKA MONIKA;
JANECZKO TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania optycznie czystego
(-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu
(57) Sposób wytwarzania optycznie czystego (-)-(S)-6,4’-di-

hydroksyflawanonu, o wzorze 2, polega na tym, że na przygotowaną pożywkę wprowadza się szczep Aspergillus niger MB i w momencie osiągnięcia przez grzyb końcowej fazy logarytmicznego
wzrostu, dodaje się 6-butyryloksyflawanon w ilości 10 mg na 100 ml
pożywki, przy czym proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku
czego, przy udziale systemu enzymatycznego szczepu, następuje
hydroliza wiązania estrowego w pozycji 6, a następnie hydroksylacja w pozycji 4’ substratu 6-butyryloksyflawanonu. Otrzymany
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produkt ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się z wodą i oczyszcza chromatograficznie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404463 (22) 2013 06 26
(51) C12P 17/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; DYMARSKA MONIKA;
JANECZKO TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania optycznie czystego
(-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu
(57) Sposób wytwarzania optycznie czystego (-)-(S)-6,4’- dihy-

droksyflawanonu, o wzorze 2, polega na tym, że na przygotowaną
pożywkę wprowadza się szczep Aspergillus Niger MB i w momencie osiągnięcia przez grzyb końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje się 6-propionoksyflawanon w ilości 10 mg na 100 ml
pożywki, przy czym proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną kulturą szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku
czego, przy udziale systemu enzymatycznego szczepu, następuje
hydroliza wiązania estrowego w pozycji 6, a następnie hydroksylacja w pozycji 4’ substratu 6-propionoksyflawanonu. Otrzymany
produkt ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się z wodą i oczyszcza chromatograficznie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404464 (22) 2013 06 26
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; DYMARSKA MONIKA;
JANECZKO TOMASZ
(54) Optycznie czysty (-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanon
i sposób wytwarzania optycznie czystego
(-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu
(57) Przedmiotem wynalazku jest optycznie czysty (-)-(S)-6,4’-di-

hydroksyflawanon, o wzorze 2 oraz sposób jego wytwarzania. Sposób charakteryzuje się tym, że na przygotowaną pożywkę wprowadza się szczep Aspergillus Niger MB i w momencie osiągnięcia
przez grzyb końcowej fazy logarytmicznego wzrostu, dodaje
się 6-acetoksyflawanon w ilości 10 mg na 100 ml pożywki, przy
czym proces transformacji mikrobiologicznej prowadzi się wodną
kulturą szczepu przy ciągłym wstrząsaniu, w wyniku czego, przy
udziale systemu enzymatycznego szczepu, następuje hydroliza
wiązania estrowego w pozycji 6, a następnie hydroksylacja w pozycji 4’ substratu 6-acetoksyflawanonu. Otrzymany produkt ekstra-
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huje się rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się
z wodą i oczyszcza chromatograficznie.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399772 (22) 2012 07 03
(51) C21B 5/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 1/248 (2006.01)
(71) ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW MADROHUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) GRABOWSKI ZBIGNIEW; JOP ANDRZEJ;
MATUSZCZYK BRONISŁAW; STACHURA RYSZARD;
SZYMACHA MAREK; WCISŁO ZYGMUNT
(54) Sposób wytwarzania kompozytu żelazonośnego
stanowiącego surowiec do produkcji spieku
(57) Sposób wytwarzania kompozytu żelazonośnego stanowiące-

go surowiec do produkcji spieku z wykorzystaniem żelazonośnych
materiałów odpadowych z procesów hutniczych i odlewniczych
charakteryzuje się tym, że przygotowuje się zestaw surowców
odpadowych zawierający: 5-45% wagowych szlamu z odpylania
gazów hutniczych, korzystnie 25-40% wagowych o wilgotności
poniżej 30%, 0-20% wagowych zendry powalcowniczej, korzystnie 10-15% wagowych, 5-32% wagowych frakcji magnetycznej
z żużli o wielkości ziaren poniżej 16 mm, 0-20% wagowych szlamu z końcowej oczyszczalni ścieków o wilgotności poniżej 30%,
0-25% wagowych żużla z procesów hutniczych o wielkości ziaren
poniżej 16 mm oraz 0- 40% wagowych pyłów z procesów hutniczych, po czym komponenty poddaje się procesowi mieszania
w ten sposób, że najpierw do szlamu z odpylania gazów hutniczych
wprowadza się jeden suchy komponent i miesza się do uzyskania
jednolitej konsystencji a następnie wprowadza się pozostałe komponenty i całość miesza się aż do uzyskania jednorodnej sypkiej
masy. Proces mieszania prowadzi się w mieszalnikach ślimakowych
zakończonych transporterami. Do zestawu surowców przed jego
ujednorodnieniem dodaje się żużla manganowego o wielkości ziaren poniżej 16 mm w ilości 1-10% wagowych w stosunku do łącznej
masy surowców. Korzystne jest także wprowadzenie do zestawu
surowców przed jego ujednorodnieniem wapna i/lub dolomitu
w ilości 1-10% wagowych w stosunku do łącznej masy surowców
ewentualnie żużli z produkcji aluminium w ilości 1-5% wagowych
w stosunku do łącznej masy surowców.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399718 (22) 2012 06 29
(51) C21C 1/10 (2006.01)
B22D 27/20 (2006.01)
B22D 1/00 (2006.01)
(71) METALODLEW
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(72) SIERANT ZBIGNIEW; MŁYŃSKI MARIUSZ;
NARÓG PIOTR
(54) Sposób modyfikacji żeliwa wysokojakościowego
oraz dozownik do przeprowadzenia modyfikacji
żeliwa wysokojakościowego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji żeliwa wysokojakościowego w formie odlewniczej podczas operacji zalewania formy,
zwłaszcza przy wytwarzaniu odlewów jednostkowych. Sposób
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modyfikacji żeliwa wysokojakościowego przez wprowadzenie
do roztopionego metalu kompozycji sferoidyzatorów i modyfikatorów, polega na tym, że do ciekłego żeliwa wyjściowego wprowadza
się poza formą odlewniczą sferoidyzator i modyfikator pierwotny,
po czym tak zmodyfikowane żeliwo wlewa do formy odlewniczej
i w tej formie, płynne żeliwo poddaje modyfikacji wtórnej sypką,
indywidualnie wyznaczoną dla formy porcją modyfikatora modyfikacji wtórnej. Opisano również dozownik do realizacji sposobu,
zawierający zasypowy zbiornik (1) o stożkowatej części dolnej, zakończonej wysypowym otworem, który to otwór współpracuje
z zamykającym elementem (5), sprzęgniętym z uruchamiającym
go ręcznym uchwytem (4). Dozownik jest umieszczany doraźnie
na czas modyfikacji żeliwa nad układem wlewowym formy (11).
(6 zastrzeżeń)
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albo całą zewnętrzną obwodową powierzchnię czołową pierścienia (1) albo całą wewnętrzną obwodową powierzchnię czołową
pierścienia (1).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399847 (22) 2012 07 06
(51) C23C 14/18 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) JANUS MAGDALENA;
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR;
KAPICA JOANNA; PRZEPIÓRSKI JACEK;
MOZIA SYLWIA
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu
do sorpcji CO2 z gazów
(57) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji CO2 z gazów,

charakteryzuje się tym, że anatazowy ditlenek tytanu wygrzewa
się w strumieniu argonu do osiągnięcia temperatury z zakresu
od 100 do 600°C, a następnie utrzymuje się w tej temperaturze ditlenek tytanu w mieszaninie par węglowodorów i amoniaku.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399729 (22) 2012 06 29
(51) C23C 4/10 (2006.01)
C23C 4/12 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 9/28 (2006.01)
(71) CERTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kozy;
ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kozy
(72) NORYMBERCZYK ŁUKASZ; PAWIŃSKI ŁUKASZ;
ROSNER KRZYSZTOF; WIĘCŁAW GRZEGORZ;
IWANIAK ALEKSANDER
(54) Sposób wytwarzania pierścieni ślizgowych
z powłokami natryskiwanymi cieplnie z proszków
węglikowych i pierścień ślizgowy
otrzymany tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pierścieni

ślizgowych z powłokami natryskiwanymi cieplnie z proszków węglikowych i pierścień ślizgowy otrzymany tym sposobem o rdzeniu metalicznym. Powłoki natryskiwane są cieplnie technologią
naddźwiękową High Velocity Oxygen Fuel-HVOF z użyciem proszków węglikowych o ultra drobnym uziarnieniu do 10 μm, w tym
o strukturze nanostrukturalnej. Na czołowej powierzchni pierścienia ślizgowego (1) znajduje się połączona z nim nierozłącznie
powłoka (2) z proszków węglikowych o grubości (S) wynosząca
od 50 do 300 μm, przy czym powłoka (2) z proszków węglikowych
pokrywa całą obwodową powierzchnię czołową pierścienia (1)

A1 (21) 399758 (22) 2012 07 02
(51) C23F 1/36 (2006.01)
C23F 1/30 (2006.01)
C23F 1/44 (2006.01)
G11B 5/024 (2006.01)
(71) BOSSG & EIT + TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(72) MALISZEWSKI WALDEMAR; SZYSZKA KAZIMIERZ;
IWANIEC JANUSZ
(54) Sposób chemicznego niszczenia magnetycznych
nośników danych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu chemicznego niszczenia ma-

gnetycznych nośników danych, zwłaszcza talerzy twardych dysków, likwidującego bezpowrotnie zapis danych i uniemożliwiającego ich odczyt. Sposób polega na tym, że magnetyczne nośniki
danych, zawierające glin lub jego stopy oraz materiały ferromagnetyczne, poddaje się reakcji roztwarzania w reaktorze za pomocą
wodnego roztworu mieszaniny roztwarzającej, przy czym mieszanina roztwarzająca zawiera: a) kwas solny i azotan(V) jednego lub
więcej spośród metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych, metali
ziem rzadkich oraz amonu; albo b) kwas azotowy(V) i chlorek jednego lub więcej spośród metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych, metali ziem rzadkich oraz amonu; jako produkt reakcji roztwarzania otrzymując wodny roztwór zawierający wodorotlenek
glinu i chlorki oraz azotany(V) metali zawartych w materiałach ferromagnetycznych oraz gazowe produkty reakcji. Kwaśne roztwory
soli utylizuje się w oczyszczalni ścieków. Gazowe produkty reakcji
zawierające wodór i tlenki azotu, po rozcieńczeniu azotem, kieruje
się do atmosfery poprzez układ absorpcji. Sposób zapewnia całkowite zniszczenie nośnika wraz z umieszczonymi na nim danymi
i wyeliminowanie jakiejkolwiek możliwości późniejszego odczytu
tych danych.
(8 zastrzeżeń)

A3 (21) 399693 (22) 2012 06 27
(51) C25D 3/04 (2006.01)
C25D 5/18 (2006.01)
(61) 380426
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(71) DOZUT-TAGOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze
(72) KOZUB RAFAŁ; DOMBROT ANDRZEJ;
CIESIELSKI TADEUSZ
(54) Sposób wykonywania powłoki ochronnej
na zewnętrznej powierzchni pręta i/lub rury
(57) Sposób wykonywania powłoki ochronnej na zewnętrznej

powierzchni pręta i/lub rury, polega na pokryciu chronionej powierzchni arkuszem ochronnym z blachy antykorozyjnej i zamocowaniu go do podłoża spoiną wzdłużną oraz spoinami obwodowymi i obróbce kończącej na wymiar. Sposób charakteryzuje się tym,
że po odtłuszczeniu na powierzchnię nałożonej blachy nakłada się
galwanicznie zewnętrzną warstwę chromową przy zastosowaniu
prądu pulsującego o gęstości katodowej 20÷50 A/dm2 i gęstości
anodowej 5÷20 A/dm2 w temperaturze nie większej od 70°C w kąpieli zawierającej 280÷320 g/l bezwodnika kwasu chromowego
CrO3, 2÷7 g/l chromu trójwartościowego Cr3+ i 3,5÷8,5 g/l kwasu
siarkowego H2SO4 do uzyskania powłoki o grubości nie mniejszej
niż 0,06 mm, po czym uzyskaną powłokę chromową poleruje się
do uzyskania gładkości nie mniejszej niż Ra=0,4.
(2 zastrzeżenia)
Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2012 09 03
2012 11 21

A1 (21) 399779 (22) 2012 07 03
(51) C25D 11/06 (2006.01)
C23F 1/20 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
C23C 22/06 (2006.01)
C23C 22/56 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) POSMYK ANDRZEJ; BĄKOWSKI HENRYK;
BĄK ŁUKASZ
(54) Sposób otrzymywania elektrolitu
zwłaszcza do utleniania taśm aluminiowych
przeznaczonych na uzwojenia cewek
(57) Sposób otrzymywania elektrolitu zwłaszcza do utleniania
taśm aluminiowych przeznaczonych na uzwojenia cewek wykorzystujący elektrolity kwasu szczawiowego i/lub kwasu siarkowego
charakteryzuje się tym, że do wodnego elektrolitu kwasu dodaje
się dwutlenek cyrkonu (ZrO2) w ilości od 1 do 10% wagowych.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399775 (22) 2012 07 03
(51) C30B 7/02 (2006.01)
C30B 7/08 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) ĆWIKIEL KRZYSZTOF; NOWAK KRZYSZTOF;
SUŁKOWSKI WIESŁAW; ZIOŁO JERZY
(54) Sposób otrzymywania
piro- i piezoelektrycznych
monokryształów z rodziny trójglicynowych
o pokroju płytkowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania mono-

kryształów z rodziny trójglicynowych (TG) o pokroju płytkowym,
zachowujących właściwości ferroelektryczne. Hodowlę takich monokryształów prowadzi się z ich nasyconego roztworu wodnego
z użyciem porowatych matryc wzrostu kryształów w postaci usieciowanych żywic jonowymiennych, zwłaszcza otrzymywanych
przez sulfonowanie polimerów. Matryce takie wymuszają krystalizację soli trójglicynowych jako monokryształów o pokroju płytkowym. Wielkość powierzchni tak otrzymanych monokryształów
zależy od czasu wzrostu. W przeprowadzonych eksperymentach
otrzymywano płytki o powierzchni do 1 cm2. Uzyskane tym sposobem monokryształy z rodziny TG o pokroju płytkowym mogą mieć
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szczególne znaczenie przy tworzeniu detektorów piro- i piezoelektrycznych.
(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 399819 (22) 2012 07 05
(51) D01F 6/62 (2006.01)
D01F 6/92 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BOGUŃ MACIEJ; KRUCIŃSKA IZABELLA;
KRÓL PAULINA; SZPARAGA GRZEGORZ;
MIKOŁAJCZYK TERESA; DOBRZYŃSKI PIOTR;
KOWALCZUK MAREK; KASPERCZYK JANUSZ;
PASTUSIAK MAŁGORZATA; SMOLA ANNA
(54) Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach
mikrometrycznych i podwyższonych
właściwościach wytrzymałościowych,
z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów
metodą z roztworu na mokro
(57) Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycz-

nych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,
przeznaczonych zwłaszcza do celów medycznych, z poli(kwasu
mlekowego), jego kopolimerów oraz mieszanek poli(kwasu mlekowego) z innymi biodegradowalnymi polimerami, metodą z roztworu na mokro, polegający na przygotowaniu roztworu przędzalniczego w chlorku metylenu, chloroformie, tetrahydrofuranie, dioksanie,
dimetylosulfotlenku, toluenie, ksylenie, acetonitrylu, formowaniu
włókien polegającym na przetłaczaniu roztworu przędzalniczego
przez otwory dyszy przędzalniczej pod ciśnieniem do kąpieli koagulacyjnej stanowiącej roztwór nierozpuszczalnika użytego polimeru lub kopolimeru, to jest metanolu, etanolu, acetonu, heksanu,
wody lub ich mieszaniny w rozpuszczalniku użytym do sporządzenia roztworu przędzalniczego oraz poddaniu uformowanych
włókien procesowi rozciągu, charakteryzuje się tym, że proces rozciągu włókien prowadzi się wieloetapowe w kąpielach plastyfikacyjnych lub mediach grzejnych o temperaturze rosnącej w każdym
kolejnym etapie rozciągu, korzystnie 3-etapowo, przy czym I etap
rozciągu włókien prowadzi się w kąpieli plastyfikacyjnej, którą stanowi roztwór nierozpuszczalnika użytego polimeru lub polimerów
w rozpuszczalniku użytym do sporządzenia roztworu przędzalniczego, o stężeniu nierozpuszczalnika korzystnie 75-95%, o temperaturze 10-30°C, II etap rozciągu prowadzi się w kąpieli plastyfikacyjnej o składzie jak w I etapie rozciągu, o temperaturze 30-60°C,
po II etapie rozciągu włókna płucze się w metanolu, etanolu, acetonie, heksanie, wodzie lub ich mieszaninie oraz suszy w warunkach
izometrycznych w temperaturze nie przekraczającej temperatury
II etapu rozciągu, poddaje III etapowi rozciągu w kąpieli plastyfikacyjnej o składzie jak w I etapie rozciągu, o temperaturze 50-95°C
i po zakończeniu rozciągania włókna suszy się w temperaturze
nie wyższej niż 60°C w warunkach izometrycznych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399705 (22) 2012 06 28
(51) D04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/14 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)

Nr 1 (1044) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź
(72) KOŹMIŃSKA ROMUALDA; WALAK AGNIESZKA;
DZIWORSKI JAROSŁAW
(54) Dzianina przestrzenna
(57) Przedstawiona na rysunku dzianina przestrzenna o strukturze

fakturalnej ma rozbudowaną przestrzennie konstrukcję, poprzez
zastosowanie kombinacji splotów rządkowych, w której warstwy
dzianiny połączone poprzez oczka splotu i/lub oczka nabraniowe
jednego splotu, w tym samym procesie technologicznym. Dzianina przestrzenna uformowana jest na bazie splotu dwuprawego
i zawiera dwie odrębne warstwy, gładką i wzorzystą, połączone
ze sobą wzdłuż oczek kolumienek i/lub oczek rządków w taki sposób, że w dzianinie powstają mikroprzestrzenie powietrzne pomiędzy górną i dolną warstwą dzianiny, zróżnicowane pod względem
wielkości i kształtu, a linie łączenia warstw ich szerokość i odległość
pomiędzy nimi, określone są raportem splotów składowych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399706 (22) 2012 06 28
(51) D04B 21/10 (2006.01)
D04B 21/00 (2006.01)
D04B 21/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź
(72) KOŹMIŃSKA ROMUALDA; WALAK AGNIESZKA;
KRZYMIANOWSKA JOANNA; TOMCZYK ZBIGNIEW
(54) Dzianina ażurowa dekoracyjna
(57) Dzianina ażurowa, dekoracyjna zawiera przędzę z włókien

chemicznych, korzystnie z wysokowytrzymałych włókien syntetycznych ciągłych, i jest wytwarzana techniką dziania osnowowego,
korzystnie na osnowarce płaskiej, jednołożyskowej, wieloigielnicowej, o splotach kolumienkowych, korzystnie złożonych, w którym
sploty składowe stanowią sploty podstawowe i/lub zawierają kombinację elementów podstawowych oczek o zróżnicowanej długości łączników i względem siebie przeciwnych, i ma strukturę
ażurową o regularnym geometrycznym kształcie otworów, z równomiernie rozłożonymi w pionie i poziomie ażurami, tworzącymi
siatkę o kwadratowych lub prostokątnych otworach o wymiarach
od 3 do 6 mm w obu kierunkach. Sposób wytwarzania dzianiny
ażurowej, dekoracyjnej techniką dziania osnowowego polega
na tym, że wytwarza się na osnowarkach płaskich, jednołożyskowych, wieloigielnicowych dzianinę ażurową dekoracyjną o regularnym geometrycznym kształcie otworów i tworzy się równomiernie
rozłożone w pionie i poziomie ażury w postaci siatki, o kształcie
kwadratowych albo prostokątnych otworów w taki sposób, że jeden grzebień igielnicowy o niepełnym nawleczeniu podaje przędzę
igłom, tworzącym splot podstawowy łańcuszka, natomiast dwoma
kolejnymi grzebieniami igielnicowymi, o niepełnym nawleczeniu,
podającymi na co czwartą igłę przędzę w postaci oczek o rzutach
kombinowanych i względem siebie przeciwnych, łączy się w ten
sposób przynajmniej dwie kolumienki oczek łańcuszka, tworząc
bok siatki, i poprzez okresowe krzyżowanie tworzy się bezwęzłowe
połączenia boków siatki.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399714 (22) 2012 06 28
(51) D06P 3/52 (2006.01)
D06P 1/41 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź;
ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Konstantynów Łódzki
(72) KRÓL IZABELLA; OLEJNIK MAGDALENA;
BARTCZAK AGNIESZKA; POGODA GRZEGORZ;
STANKIEWICZ PIOTR; POGODA MICHAŁ;
GERNAND HENRYKA
(54) Sposób zwiększenia zakresu maskowania płaskich
materiałów włókienniczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zoptymalizowanie poziomu ka-

muflażu lekkich materiałów włókienniczych dla koloru khaki i długości fali w zakresie od 400 nm do 1100 nm, do warunków polskich,
zgodnych z normą NO-84-A203:2004/A1:2010 oraz nadanie im wielofunkcyjnego wykończenia. Pierwszy wariant wynalazku dotyczy
sposobu nadawania poprzez barwienie, tkaninom poliestrowym
z włókien ciągłych z udziałem włókien poliestrowych barwionych
w masie sadzą oraz włókien metalizowanych, posiadającym wartości współczynników reemisji decydujących o właściwościach
pochłaniania promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR)
w zakresie długości fali od 700 do 1100 nm, również właściwości
maskujących dla koloru khaki o współczynnikach reemisji (VIS)
w zakresie długości fali od 400 do 700 nm w granicach 5-20%. Dodatkowo tkaniny poddaje się obróbce nadającej im właściwości
wodo-, olejo- i brudoodporne.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399801 (22) 2012 07 04
(51) D21F 1/00 (2006.01)
D21F 5/00 (2006.01)
D21F 7/00 (2006.01)
D21F 9/00 (2006.01)
(31) 10-2011-74999
(32) 2011 07 28
(33) KP
(71) PARK SUOOK YOUNG, Paju-Si, KR
(72) PARK SUOOK YOUNG , KR
(54)	Urządzenie recyklingowe
do wytwarzania masy papierowej
z papieru przekładkowego szklanych podłoży
(57) Urządzenie zawiera lej zasypowy (301), śrubę rozdrabniają-

cą (302) do rozdrabniania i przenoszenia papieru dostarczanego
z leja (301), rurę zasilającą (304) do dostarczania papieru przekładkowego, bęben recyklingowy (305), odbierający papier przekładkowy i wodę oraz wyposażony w wał obrotowy (308) z ostrzami
tnącymi (307), przewód wylotowy (309), połączony z bębnem (305)
w celu usuwania z niego wody, urządzenie spustowe (311) podłączone do bębna (305) i wyposażone w cylinder pneumatyczny (310). Urządzenie zawiera także suszarkę wstępną (312) z grzałką
do usuwania wilgoci z pulpy, suszarkę cierną (314) do całkowitego
usuwania wilgoci z masy papierowej, pierwszy silnik (302-1), napędzający śrubę rozdrabniającą (302), drugi silnik (313), obracający wał
obrotowy (308), trzeci silnik (314-1), obracający suszarkę cierną (314),
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dmuchawę podciśnieniową (315-1), zamontowaną na zbiorniku
wody (315) i służącą do usuwania wody z bębna, zawór automatyczny (303), zamontowany w rurze zasilającej (304), oraz sterownik,
kontrolujący działanie wszystkich elementów urządzenia.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ E
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(71) LACHOWICZ MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza
(72) LACHOWICZ MARIUSZ
(54)	Zabezpieczenie przeciwerozyjne gruntu geokratą
z biowłókniną
(57) Przedmiotem wynalazku jest zabezpieczenie przeciwerozyj-

ne gruntu geokratą z biowłókniną, z zastosowaniem maty, która
ulega degradacji - rozkładowi po czasie rozwoju traw i ich wybiciu ponad powierzchnię geokraty. Sposób zabezpieczenia gruntu
przed erozją w postaci ułożonej maty, jak geowłóknina, na której
rozkłada się geokratę, charakteryzuje się tym, że matę (1) stanowi biowłóknina, na której rozkłada się geokratę (2), mocowaną
do gruntu i przysypywaną ziemią.
(1 zastrzeżenie)

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 402982 (22) 2013 03 04
(51) E01B 5/02 (2006.01)
E01B 2/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GISTEREK IGOR
(54) Szyna blokowa i sposób montażu szyny blokowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest szyna blokowa, która składa się

z stopki (1), główki (2), rowka (3), wargi rowka (4), w której dla zmniejszenia wysokości profilu szyny w jej części montowanej w podłożu
w miejscu rowka (3) jest dodatkowa główka (2), a w miejscu główki (2) znajdującej się w eksploatowanej części szyny jest dodatkowy
rowek (3), a prawa stopka (1) szyny jest mniejsza niż lewa stopka (1)
szyny. Ponadto szynę blokową montuje się w podłożu o zwiększonej sztywności podparcia spodu szyny oraz wysokiej podatności
podłoża przy główce (2) szyny, aby zachować właściwości nieeksploatowanej części szyny.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 399849 (22) 2012 07 06
(51) E01C 7/35 (2006.01)
C04B 41/45 (2006.01)
(71) RETERSKI WOJCIECH
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZ-DROGPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Wola Kiedrzyńska;
BALDOWSKI CEZARY
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZ-DROGPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(72) BALDOWSKI CEZARY; RETERSKI WOJCIECH
(54) Impregnat do kruszyw budowlanych
(57) Impregnat do kruszyw budowlanych przeznaczony jest

do impregnowania kruszywa podczas prac związanych z naprawą
powierzchni dróg, w celu zwiększenia połączenia pomiędzy kruszywem, a emulsją asfaltową. Impregnat zawiera szkło wodne, pokost, terpentynę i wodę.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399650 (22) 2012 06 25
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02B 3/14 (2006.01)

A1 (21) 399760 (22) 2012 07 03
(51) E02D 27/00 (2006.01)
E04B 1/20 (2006.01)
(71) KOTYK DARIUSZ, Szczecin
(72) KOTYK DARIUSZ
(54) Prefabrykowany budynek modułowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowany budynek mo-

dułowy, zawierający co najmniej jeden prefabrykowany moduł
pomieszczenia użytkowego (M), posadowiony na fundamencie,
zawierającym co najmniej jeden prefabrykowany element fundamentowy (1).
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 399796 (22) 2012 07 04
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(71) ODLEWNIA ŻELIWA HYDRO-TOP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemków
(72) BEZRUKOV SERGEY
(54)	Zestaw do wchodzenia do studzienki,
zwłaszcza kanalizacyjnej, oraz sposób montażu
zestawu do wchodzenie do studzienki,
zwłaszcza kanalizacyjnej
(57) Zestaw do wchodzenia do studzienki, zwłaszcza kanalizacyjnej, składający się z włazu, wyposażonego w korpus zaopatrzony
w co najmniej jeden zawias, mocujący pokrywę do korpusu oraz
wsporczego elementu w postaci pręta, zakończonego z jednej
strony uchwytem, charakteryzuj e się tym, że w wybranym zawiasie (4) korpusu (3) ze zdjętą pokrywą mocowany jest jeden
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wsporczy element (11) pod kątem zbliżonym do 90° do korpusu (3)
włazu (1). Sposób montażu zestawu do wchodzenia do studzienki,
zwłaszcza kanalizacyjnej, polega na tym, że pokrywę otwiera się,
podnosi i ustawia pod kątem nie mniejszym niż 100° do korpusu (3), po czym wyjmuje się ją z każdego zawiasu (4) korpusu (3),
a następnie w wybranym zawiasie (4) mocuje się jeden wsporczy
element (11) pod kątem zbliżonym do 90° do korpusu (3) włazu (1).
(8 zastrzeżeń)
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A3 (21) 399716 (22) 2012 06 29
(51) E03F 5/04 (2006.01)
(61) 381343
(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów
(72) POLAK ANDRZEJ
(54) Odwodnienie punktowe
(57) Odwodnienie punktowe zawiera osłonę ściekową (1), osa-

dzoną rozłącznie w oprawie (2), która jest połączona uszczelką (3)
z korpusem nośnym (4) szczelnie dla ścieków. Wewnątrz oprawy (2)
i korpusu nośnego (4) jest utworzony kanał przelotowy (5) dla ścieków, przechodzący przez komorę osadnikową (6) i komorę syfonową, a uszczelka, uszczelniająca korpus nośny z oprawą osłony
ściekowej, jest jednoczęściowa z jednym z uszczelnionych nią
elementów. Osłona ściekowa (1) jest nieprzepuszczalna dla ścieków. Pomiędzy osłoną ściekową (1) i jej oprawą (2) jest utworzona,
co najmniej na części obwodu oprawy (2), szczelina przelotowa (21),
połączona z wejściem kanału przelotowego (5) w oprawie (2). Osadzenie osłony ściekowej (1) w oprawie (2) jest nieprzesuwne na boki
w poziomie. Osłona ściekowa (1) ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, a od jej górnej strony jest prostopadłościenne
gniazdo (22) na płytki ceramiczne. Szerokość szczeliny przelotowej (21) pomiędzy osłoną ściekową (1) i oprawą (2) jest nie większa
niż 10% szerokości osłony ściekowej (1). W prostokątnym górnym
gnieździe (11) oprawy (2) stosunek długości dłuższego boku górnego gniazda (11) do długości jego krótszego boku wynosi około
8 albo około 5,3. Odwodnienie punktowe znajduje zastosowanie
do osadzania w podłodze, posadzce i na podobnej powierzchni,
narażonej na zalanie wodą, dla odprowadzenia wody ściekowej
do instalacji kanalizacyjnej, zwłaszcza do osadzania na powierzchni
pokrytej płytkami ceramicznymi.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 399829 (22) 2012 07 05
(51) E03B 3/11 (2006.01)
(71) ASPOL-FV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) SAWICKI CEZARY
(54) Studnia kolektorowa wielosekcyjna
(57) Studnia kolektorowa wielosekcyjna przeznaczona jest

do współpracy z każdym rodzajem gruntowej pompy ciepła. Studnia ta ma kolektor, który stanowią dwie belki o kształcie walca, przy
czym belka zasilająca (3) usytuowana jest centrycznie w belce powrotnej (2) i przesunięta jest w górę osiowo tak, że częściowo z niej
wystaje. W przestrzeni pierścieniowej, między belkami, zamontowana jest wężownica rurowa (10), wyposażona w króćce przyłączeniowe (11), wyprowadzone na zewnątrz belki powrotnej (2). Konstrukcja kolektora pozwala na skrócenie komory studni i umożliwia
dostęp do czynności eksploatacyjnych i serwisowych bez potrzeby
wchodzenia do studni.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399733 (22) 2012 06 29
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(71) FAKRO PP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz
(72) GRUCA TOMASZ; MAJOCH WACŁAW
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(54) Okno dachowe z wieloprofilową ramą skrzydła
(57) Okno dachowe charakteryzuje się tym, że ramiak górny (221)

i ramiaki boczne są elementami jednoprofilowymi, wykonanymi
z drewna, a ramiak dolny (222) jest elementem dwuprofilowym,
w którym profil wewnętrzny (222a) jest wykonany z drewna, a profil zewnętrzny (222b) z innego materiału odpornego na wodę.
W ramiaku dolnym szyba (222) osadzona jest w całości w profilu
zewnętrznym (222b).
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399725 (22) 2012 06 29
(51) E04F 13/04 (2006.01)
D03D 1/00 (2006.01)
(71) SAWA JÓZEF, Lublin
(72) SAWA JÓZEF
(54) Sposób wytwarzania tkanej siatki zbrojeniowej
podtynkowej z włókna szklanego
(57) Sposób wytwarzania tkanej siatki zbrojeniowej podtynko-

wej z włókna szklanego polega na tkaniu siatki z włókna szklanego
znanymi sposobami na urządzeniach tkackich, a następnie powlekaniu tworzywem polimerowym. Sposób charakteryzuje się tym,
że surową siatkę kontaktuje się z wodną zawiesiną zdyspergowaną
o rozmiarach fazy dyspersyjnej poniżej 2 μm, przy czym faza dyspersyjna zawiera zemulgowany polimer pochodnych kwasu akrylowego, i/lub kopolimer butadienu ze styrenem, i/lub lateks syntetyczny i/lub alkohol poliwinylowy, zaś stosunek masy impregnatu
do masy surowej siatki zawiera się w granicach od 0,08 do 0,20, zaś
czas kontaktu siatki z wodną zawiesiną wynosi 10 do 60 s, po czym
siatkę poddaje się odwodnieniu przez odciekanie. Następnie suszy
się w temperaturze od 100 do 180°C przy prędkości przesuwu siatki
15 m/min.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402479 (22) 2013 01 18
(51) E04F 11/025 (2006.01)
E04G 13/06 (2006.01)
E04F 11/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GOMÓŁKA JERZY
(54) Szchody szybkiego montażu
(57) Przedmiotem wynalazku są schody szybkiego montażu, po-

liczkowe o biegu prostym, w szczególności przeznaczone do szybkiego skonstruowania schodów w obiektach istniejących bez konieczności wykonywania czasochłonnego deskowania. Schody
charakteryzują się tym, że biegi schodowe zawierają szalunek tracony w postaci blaszanej rynny wypełnionej betonem (7), zbrojonym
stalowymi prętami podłużnymi (8), kotwionymi w istniejących stropach, dolnym (2) i górnym (3). Rynna ma trwale połączone blaszane
policzki (4) z blaszanym podbiciem schodów (5) i jest usztywniona
poprzecznymi blachami podstopnic (6) oraz blachami podstaw
z otworami, ponadto biegi schodowe kotwione są w istniejących
stropach, dolnym (2) i górnym (3) za pośrednictwem blaszanych
policzków (4). W dolnym stropie (2) wykonane jest oparcie o głębokości podparcia równej co najmniej 10 cm, o które oparta jest
blacha podstawy, zamocowana do dolnego stropu (2) trzpieniami
stalowymi, natomiast w górnym stropie (3) blacha podstawy zamocowana jest do stropu (3) kotwą poprzeczną.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399751 (22) 2012 07 02
(51) E04G 21/16 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04D 15/06 (2006.01)
E04D 15/07 (2006.01)
(71) ICOPAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola
(72) NIEZGODA TOMASZ
(54) Przyrząd do układania izolacji na pionowych
powierzchniach ścian
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do układania bitumicz-

nych izolacji papowych na pionowych powierzchniach ścian, mający zastosowanie zwłaszcza w budownictwie. Przyrząd zbudowany
jest z korpusu stałego jakim jest prowadnica teleskopu (1), w którym umieszczony jest wysuwny teleskop (2), na końcach którego
zamontowana jest obrotowa prowadnica (3) z rolką dociskową i zaczep linki (4). Prowadnica teleskopu (1) wzdłuż całej swej długości,
jest nacięta w taki sposób, żeby zaczep linki (4) mógł swobodnie
przesuwać się do góry w trakcie montażu izolacji papowych. Ponadto na prowadnicy teleskopu (1), w sposób umożliwiający dowolne zamieszczenie na jej długości, zamocowana jest wyciągarka (5)
oraz w górnej jej części zamocowany jest układ bloczka (6), przez
który przełożona jest linka stalowa (7), z jednej strony podczepiona
do zaczepu linki (4), zaś z drugiej na bębnie wyciągarki (5).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399838 (22) 2012 07 05
(51) E04G 21/32 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)

Nr 1 (1044) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
RAMUT JACEK
(54) Dynamiczne zabezpieczenia prac wysokościowych
(57) Dynamiczny układ do zabezpieczania prac wysokościowych,

zawierający obudowę (111), do której przymocowane są dwa naprzeciwległe uchwyty (112, 113) do mocowania liny, przy czym jeden uchwyt (112) jest wysuwny z obudowy (111). W obudowie (111)
zamontowane jest wirnikowe urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii spadku, zawierające połączony z wysuwnym
uchwytem (112) element wyciągowy (1) sprzężony suwliwie za pomocą wyciągowych prowadnic z bocznymi ścianami płyty korpusowej (13) przymocowanej do obudowy (111) i który współpracuje
z co najmniej dwiema sprzężonymi szeregowo zębatkami osadzonymi suwliwie na prowadnicy przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate wirnikowych akumulatorów
energii kinetycznej (10, 11, 12), przy czym pomiędzy elementem
wyciągowym i pierwszą zębatką oraz pomiędzy zębatkami utworzone są odstępy z elementami amortyzującymi umożliwiające
przesuw elementu wyciągowego względem zębatek jak również
przesuw tych zębatek względem siebie, tak aby przesuwający się
element wyciągowy przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego spadku do wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej
(10, 11, 12) w celu jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu
obrotowego.
(6 zastrzeżeń)
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utworzona przez podłogę (41) kontenera podstawowego (1) oraz
opuszczane obustronnie z pozycji pionowej podłogi (42, 43), zablokowane mechanizmem stabilizująco-poziomującym (6), natomiast
korzystnie kontener podstawowy (1) ma od czoła umiejscowione
pomieszczenie robocze, zawierające drzwi zewnętrzne oraz przegrodę z drzwiami wewnętrznymi.
(4 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 07 20

A1 (21) 399800 (22) 2012 07 04
(51) E05F 5/08 (2006.01)
E05F 5/00 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
E05C 17/00 (2006.01)
E05C 19/06 (2006.01)
E05D 13/00 (2006.01)
(71) WŁODAREK KRZYSZTOF TYCHO, Warszawa
(72) WŁODAREK KRZYSZTOF
(54) Chwytacz elementów przesuwanych
(57) Chwytacz składa się z amortyzatora, suwaka (1) ze sprężyną

powrotną, osadzoną w nieruchomej obudowie (7), sprężystego
uchwytu (3), zamocowanego do suwaka (1), oraz współpracującego z tym uchwytem zaczepu (2), mocowanego do elementu przesuwanego (12). Amortyzator jest zamocowany w obudowie (7), pomiędzy ścianką tylną (8) obudowy (7), a elementem oporowym (5),
przytwierdzonym do suwaka (1). Sprężyna powrotna składa się
dwóch sprężyn śrubowych (6), usytuowanych po obu stronach osi
wzdłużnej suwaka (1), osadzonych pomiędzy podstawą (11) suwaka (1), a ścianką przednią obudowy (7). Sprężysty uchwyt (3) jest
usytuowany w przedniej części suwaka (1) od strony zaczepu (2).
W korpusie suwaka (1) jest wykonane podłużne gniazdo prowadzące, w którym jest umieszczony trzpień (9), zamocowany w ściance
dolnej obudowy (7), stanowiący ogranicznik ruchu suwaka (1).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399757 (22) 2012 07 02
(51) E04H 1/12 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)
B65D 88/52 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH KONTENER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock
(72) WIKTORSKI ZBIGNIEW JAN; JASTRZĘBSKI JERZY
(54)	Kontener rozkładany
(57) Kontener rozkładany, składający się z kontenera podstawo-

wego z usytuowanymi wewnątrz dwoma, składanymi teleskopowo, kontenerami oraz wyposażony w mechanizmy do poziomowania podłogi, charakteryzuje się tym, że kontener podstawowy (1)
w środkowej części ma podnoszone z obu stron ściany (21, 31),
stanowiące jednocześnie zadaszenia, korzystnie jednostronnie
otwartych, kontenerów bocznych (2, 3), wysuwanych po rozłożonej
podłodze za pomocą usytuowanych obustronnie podnoszonych
mechanizmów jezdnych, przy czym podłogę stanowi płaszczyzna,

A1 (21) 399810 (22) 2012 07 05
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(71) SALAMON JAN ZBIGNIEW, Wrocław
(72) SALAMON JAN ZBIGNIEW; SALAMON TYMOTEUSZ;
SALAMON ALEKSANDER
(54)	Kotwa montażowa zaczepowa do zamocowania
okien w ościeżach otworów okiennych
po zewnętrznej stronie muru nośnego
(57) Kotwa montażowa zaczepowa służy do montażu okien ru-

chomych w ościeżach otworów okiennych w murach trójwarstwowych po zewnętrznej stronie muru nośnego, to jest w warstwie
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izolacji termicznej. Kotwa montażowa zawiera korpus (1) z przynależnym zaczepem (2), umieszczonym w otworze kanału lub komory pustaka, który służy do osadzenia kotwy na murze nośnym.
W przeciwnym kierunku do zaczepu skierowany jest wysięgnik (7),
na którym znajduje się zintegrowany zespół regulacyjno- mocujący ościeżnicy, wyposażony w elementy do mocowania ościeżnicy
okna. Po wyregulowaniu w obu płaszczyznach punktu mocowania
ościeżnicy okna położenie zespołu unieruchamia się przy pomocy
nakrętki (12). Kotwa jest zespołem zintegrowanym, wykorzystującym kanały i komory pustaków.
(5 zastrzeżeń)
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otwory w jednym z poziomych i/lub jednym z pionowych ramiaków, a następnie obraca się ramę o 180° i wykonuje się otwory
w drugim z poziomych i/lub drugim z pionowych ramiaków, zachowując dla otworów wykonywanych odpowiednio w pionowych i poziomych ramiakach ten sam punkt odniesienia znajdujący
się na osi symetrii zgrzanej ramy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399822 (22) 2012 07 05
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(71) STĘPNIEWSKI KAROL, Ogrodzieniec;
STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(72) STĘPNIEWSKI KAROL; STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF
(54)	Głowica kotwy
(57) Głowica zawiera płytę (1) z osadzoną w jej otworze rurą (2)

z co najmniej jednym otworem iniekcyjnym i uszczelką (3) na jej zewnętrznym obwodzie. Płyta posiada kanał (4) łączący się z jednej
strony z otworami iniekcyjnymi rury (2), a z drugiej strony ze złączką (5) podającą spoiwo.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399768 (22) 2012 07 03
(51) E06B 3/96 (2006.01)
B23C 3/12 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
(71) R&D PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) MAZUREK PRZEMYSŁAW; KUCHAREK PIOTR
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
oraz okno z tworzywa sztucznego
(57) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego, w któ-

rym do profili z tworzywa sztucznego przykleja się uszczelkę, przycina się profile z uszczelką pod kątem 45° uzyskując ramiaki zakończone płaszczyzną skośną i zgrzewa się ze sobą płaszczyzny skośne
ramiaków poprzez stopienie materiału ramiaka na głębokość zgrzewania prostopadle do płaszczyzny skośnej, formując ramę skrzydła
lub ościeżnicy okna, a w ramiakach ościeżnicy okna wykonuje się
otwory do montażu zawiasów i/lub słupka. Przed zgrzaniem ramiaków frezuje się fragment uszczelki (140) i fragment ramiaka w obszarze przyległym do płaszczyzny skośnej za pomocą frezu tarczowego o średnicy 40 mm i o 10 zębach, przesuwanego w kierunku
prostopadłym do płaszczyzny styku ramiaka z uszczelką na głębokość (x) prostopadle do płaszczyzny skośnej równą od 30% do 70%
głębokości zgrzewania i na odległość (y) równą od 30% do 70%
głębokości zgrzewania prostopadle do płaszczyzny styku ramiaka
z uszczelką, przy czym frezowanie prowadzi się przy zmiennej
etapowo prędkości obrotowej i prędkości przesuwu frezu w ten
sposób, że w pierwszym etapie rozpędza się frez do prędkości
6000 obr/min i doprowadza się go do uszczelki z prędkością
120 mm/s, po czym zwiększa się prędkość obrotową do 12000 obr/min
i prowadzi frezowanie na odległość (y) z prędkością 30 mm/s, a następnie zwiększa się prędkość obrotową do 15000 obr/min i wysuwa się frez z materiału z prędkością 120 mm/s, natomiast otwory
w ramiakach ościeżnicy okna wykonuje się na stanowisku nawiercania po zgrzaniu ramy ościeżnicy okna, w którym pozycjonuje się
ramę ościeżnicy względem przyrządów do nawierceń ruchomych
wzdłuż prostopadłych do siebie dwóch prowadnic, wykonując

A1 (21) 399823 (22) 2012 07 05
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(71) STĘPNIEWSKI KAROL, Ogrodzieniec;
STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(72) STĘPNIEWSKI KAROL; STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF
(54)	Głowica kotwy
(57) Głowica składa się z płyty (1) głównej, przyspawanej do niej
podkładki (2) sferycznej z obwodowym rowkiem i uszczelką (4)
wewnątrz jej czaszy (5) kulistej, podkładki (6) kulistej oraz zamocowanej w niej rury (7) z otworami iniekcyjnymi i z uszczelką (12).
Podkładka (6) kulista ma obwodowy rowek, połączony z nagwin-
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towanym otworem mieszczącym końcówkę złączki (11), podającej
spoiwo.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399824 (22) 2012 07 05
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(71) STĘPNIEWSKI KAROL, Ogrodzieniec;
STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(72) STĘPNIEWSKI KAROL; STĘPNIEWSKI KRZYSZTOF
(54) Wklejana kotew cięgnowa
(57) Kotew składa się z żerdzi (1), którą stanowią cztery cięgna (2)
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A1 (21) 404310 (22) 2013 06 13
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(31) 61/690,565
(32) 2012 06 28
(33) US
(71) Strata Products Worldwide, LLC, Sandy Springs, US
(72) MAUST DAVID EMERSON, US;
LEWIS LOGAN ANDREW, US;
BISHOFF MICHAEL SCOTT, US;
FRIEND LARRY FRANKLIN, US;
SMITH RUSSELL LEWIS, US
(54)	Urządzenie klimatyzacyjne dla schronu,
układ i sposób
(57) System klimatyzacji (10) do kopalni, działający w środowisku

kopalnianym, zawiera: sztywny pancerz (24), mający drzwi (28), które po otwarciu wyznaczają otwór; pasywny skraplacz (26), umieszczony w pancerzu (24) wzdłuż drzwi tak, że gdy drzwi są otwarte,
to skraplacz jest wystawiony na działanie środowiska kopalnianego;
dopuszczalną osłonę przeciwwybuchową (22), umieszczoną wewnątrz pancerza, która jest odizolowana od środowiska kopalnianego; pierwszą pompę płynu, która pompuje płyn zawarty w osłonie; przenośny parownik (18), umieszczony w pancerzu; skraplacz,
który pompuje czynnik chłodniczy; sterownik w połączeniu z parownikiem, który steruje działaniem parownika; układ akumulatorów umieszczony w pancerzu i połączony elektrycznie z pierwszą
pompą płynu.
(18 zastrzeżeń)

w kształcie litery U, prowadzone w rowkach blokującego trzpienia.
Blokujący trzpień jest wciśnięty do gwintowanej tulei (5) z nasadzoną na nią uszczelniającą kapsułą (6). Powyżej kapsuły (6) żerdź (1)
ma klatki (12), zabezpieczone od dołu i góry wiązałkowymi opaskami (13). Żerdź (1) jest umieszczona w głowicy iniekcyjnej, którą
stanowi rura (23) z uszczelką (23’) na jej zewnętrznym obwodzie,
osadzona w podkładce (22) kulistej z obwodowym rowkiem, połączonym poprzez otwór z końcówką złączki (26), kształtowa podkładka (18) oraz korzystnie podkładka (19) sferyczna.
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 399802 (22) 2012 07 04
(51) E21F 5/10 (2006.01)
E04F 21/12 (2006.01)
(71) WÓJCIK JERZY
FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA
TOK-FRES, Tarnowskie Góry
(72) WÓJCIK JERZY; WÓJCIK DAVID
(54) Sposób i urządzenie do przygotowywania
mieszanki pyłowo-powietrznej do opylania
lub torkretowania wyrobisk górniczych
(57) Sposób przygotowania mieszanki pyłowo-powietrznej

do opylania wyrobisk górniczych charakteryzuje się tym, że zasysany z pojemnika proszkową pompą membranową (1) pył mineralny (7) jest fluidyzowany wtryskiem powietrza (9) w obrębie co najmniej jednego zaworu kulowego (8) komory ssąco-tłoczącej (5)
proszkowej pompy membranowej (1), a następnie tak wytworzony
fluidyzowany pył mineralny (11) rurą podawczą (12) jest dostarczany do trójnika mieszającego (16) skąd strumień sprężonego powietrza (SP) dostarczanego rurociągiem (17), transportuje mieszaninę
pyłowo -powietrzną przy pomocy rurociągu podawczego (23)
do dyszy rozpylającej (24). Urządzenie do opylania wyrobisk składa
się z proszkowej pompy membranowej (1) gdzie wylot fluidyzowanego pyłu mineralnego (11) z proszkowej pompy membranowej (1)
podłączony do końcówki rury podawczej (12) osadzonej drugim
końcem w trójniku mieszającym (16) zamontowanym w ciągu
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trasy rurociągu sprężonego powietrza (17) zaopatrzonego w zawór
odcinający (19), trójnik (20) z króćcem redukcyjnym (15) podłączonym do przewodu sprężonego powietrza (13) z zaworem regulacyjnym (14) zasilającego sprężonym powietrzem rozdzielacz (3)
napędu proszkowej pompy membranowej (1), zaworu zwrotnego (22) zamontowanego pomiędzy zaworem regulacyjnym (21)
i trójnikiem mieszającym (16), do którego połączony jest rurociąg
podawczy (23) i dysza rozpylająca (24).
(8 zastrzeżeń)
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przy czym pomiędzy elementem bijakowym i pierwszą zębatką
oraz pomiędzy zębatkami utworzone są odstępy, zapewniające
działanie elementów amortyzujących i umożliwiające przesuw elementu bijakowego względem zębatek, jak również przesuw tych
zębatek względem siebie, tak aby przesuwający się element bijakowy przekazywał energię kinetyczną ruchu postępowego do wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12) w celu
jej przetworzenia na energię kinetyczną ruchu obrotowego.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 399841 (22) 2012 07 05
(51) E21F 11/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(71) ŁÓDZKA JEDNOSTKA BADAWCZA EPAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowary
(72) ŁĄGIEWKA PRZEMYSŁAW; GUMUŁA STANISŁAW;
WSZENDYBYŁ MARIUSZ
(54) Dynamiczne zabezpieczenie górniczych obudów
chodnikowych
(57) Dynamiczne zabezpieczenie górniczych obudów chod-

nikowych zawiera słupy (101), mocowalne do podłoża chodnika,
do których przymocowane są wirnikowe urządzenia do przejmowania i rozpraszania energii zawału na belkę stropową, mocowalną
do urządzenia, przy czym urządzenie do przejmowania i rozpraszania energii uderzenia zawiera przymocowany do słupa (101) element
bijakowy, sprzężony suwliwie za pomocą bijakowych prowadnic
z bocznymi ścianami płyty korpusowej (13). mocowalnej do belki
stropowej, który współpracuje z co najmniej dwiema sprzężonymi
szeregowo zębatkami, osadzonymi suwliwie na prowadnicy, przymocowanej do płyty korpusowej (13) i napędzającymi koła zębate (9) wirnikowych akumulatorów energii kinetycznej (10, 11, 12),

A1 (21) 399759 (22) 2012 07 02
(51) F02B 53/00 (2006.01)
(71) FURMANIAK ZYGMUNT, Rostarzewo
(72) FURMANIAK ZYGMUNT
(54)	Tłokowy silnik spalinowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest tłokowy silnik spalinowy mo-

gący mieć zastosowanie zwłaszcza do napędu pojazdów, a także
mogący służyć jako sprężarka. Silnik charakteryzuje się tym, że ma
dwa współosiowe cylindry - cylinder roboczy (12) o kształcie cylindrycznym i cylinder wewnętrzny (13) znajdujący się wewnątrz cylindra roboczego (12). Cylinder wewnętrzny (13) zaopatrzony we wlot
powietrza (16). Wewnątrz cylindra roboczego (12) znajdują się dwa
tłoki (11) stanowiące rozdzielony pionowo na dwie równe części,
fragment półwalca. Tłoki (11) osadzone są obrotowo względem
wspólnej osi pionowej obu cylindrów (12, 13) i są styczne z jednej strony do powierzchni wewnętrznej cylindra roboczego (12),
za z drugiej strony do powierzchni zewnętrznej cylindra wewnętrznego (13). Dopuszcza się, że współpracujące ze sobą powierzchnie
tłoków (11) są dowolnie ukształtowane w sposób dopasowujący
je do siebie.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399806 (22) 2012 07 04
(51) F02K 9/10 (2006.01)
F02K 9/36 (2006.01)
F42B 29/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(72) BAGROWSKI JAN; PIETRASZEK MARIUSZ; BULER
WIESŁAW; ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW; MANTURO JERZY
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(54) Inhibitor płomienia silnika rakietowego
(57) Wynalazek dotyczy inhibitora płomienia silnika rakietowego,

który zmniejsza efekt wtórnego dopalania produktów spalania silnika rakietowego. Ładunek siarczanu potasu K 2SO4 w postaci tulei (1)
o zmiennej średnicy ma współosiowy otwór wewnętrzny, w który
wklejony jest pręt (2) jednym swym końcem połączony z zapłonnikiem (3) silnika rakietowego. Główne przeznaczenie wynalazek
znajduje w konstrukcji silników rakietowych.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404440 (22) 2013 06 25
(51) F02N 15/06 (2006.01)
F02N 11/14 (2006.01)
(31) DE102012210889.0 (32) 2012 06 26
(33) DE
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE
(72) CAPEK OLIVER, DE
(54)	Urządzenie rozruchowe i sposób montażu
urządzenia rozruchowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rozruchowe, zwłasz-

cza starter, do rozruchu silnika spalinowego, co najmniej zawierające jednokierunkową przekładnię wolnego biegu (33) z wewnętrzną
częścią (130) i do tego z umieszczoną z luzem osiowym (S), mającą
osiowo swoisty luz i współpracującą z wewnętrzną częścią (130),
zewnętrzną częścią (140), której luz osiowy ograniczony jest przez
co najmniej dwa znajdujące się w osiowym odstępie od siebie zderzaki jednokierunkowej przekładni wolnego biegu (33). Urządzenie
charakteryzuje się tym, że jednokierunkowa przekładnia wolnego
biegu (33) ma co najmniej jeden element ograniczający luz osiowy (1), aby luz osiowy (S) zmniejszyć i/lub go uniknąć. Przedmiotem
wynalazku jest także sposób montażu urządzenia rozruchowego.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 404467 (22) 2013 06 26
(51) F02N 15/06 (2006.01)
F02N 11/14 (2006.01)
(31) DE102012210890.4 (32) 2012 06 26
(33) DE
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE
(72) RAJKOVIC BRANKO, DE; CAPEK OLIVER, DE
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(54)	Urządzenie rozruchowe i sposób montażu
urządzenia rozruchowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rozruchowe, zwłasz-

cza rozrusznik, do uruchamiania silnika spalinowego, zawierające
co najmniej mechanizm (33) wolnego koła z częścią wewnętrzną (130) i osadzoną względem niej z luzem osiowym, współpracującą z częścią wewnętrzną (130) częścią zewnętrzną (140), której
luz osiowy jest ograniczony przez co najmniej dwa, rozmieszczone
w odstępie osiowym, ograniczniki (5) mechanizmu (33) wolnego
koła, przy czym mechanizm (33) wolnego koła ma co najmniej
jeden zespół ograniczania (1) luzu osiowego, aby zmniejszać
i/lub eliminować luz osiowy, oraz sposób montażu urządzenia rozruchowego do uruchamiania silnika spalinowego.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 401821 (22) 2012 11 29
(51) F03C 2/30 (2006.01)
F01C 1/08 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ; PATROSZ PIOTR
(54) Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej
maszyny wyporowej
(57) Rozwiązanie dotyczy satelitowego mechanizmu roboczego

hydraulicznej maszyny wyporowej składającej się z wirnika (WR)
ukształtowanego na okręgu o promieniu R1, zębów oraz obwiedni (OB) dopasowanej do zarysu zębów satelitów (ST), który charakteryzuje się tym, że garby wirnika (WR) w obszarach wierzchołkowych
ukształtowane są z łuków o promieniu zawartym w przedziale <0,14 R1; 1,0 R1>. Minima wklęśnięć zawarte są w przedziale
Wmin. ≤ 0; 0,30 R1 > a maksima wypukłości zawarte są w przedziale
Umax ≤ 0; 0,30 R1 >. Zarys zębów satelitów (ST) w obszarze przyporu jest linią ewolwentową, która w obszarze podstawy przechodzi
w linię łukową o promieniu R6, a następnie w linię łukową o promieniu R7, po czym przechodzi w linię łukową o promieniu R6, która
przechodzi w linię ewolwentową w obszarze przyporu. W obszarze
wierzchołka linia ta przechodzi w linię łukową o promieniu R6, a następnie w linię łukową o promieniu R7, po czym przechodzi w linię
łukową o promieniu R6. Wysokość stopy zęba jest co najwyżej równa wysokości głowy zęba. W innym wynalazku zarys zębów satelitów (ST) w obszarze przyporu jest linią ewolwentową, po czym
w obszarze podstawy linia ewolwentowa przechodzi w linię łukową o promieniu R8, a następnie w obszarze przyporu przechodzi
w linię ewolwentową, która w obszarze wierzchołka przechodzi
w linię łukową o promieniu R8.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403060 (22) 2013 03 07
(51) F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ; PATROSZ PIOTR; OSIECKI LESZEK
(54) Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem
satelitowym o odwróconej kinematyce
(57) Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym

o odwróconej kinematyce zawierająca zamocowany między płytami bocznymi mechanizm roboczy składający się z nieruchomej
planety połączonej poprzez satelity z obracającą się względem
planety obwodnicą, w której płyty boczne (PB1, PB2) mechanizmu roboczego są zamocowane nieruchomo względem planety (P) i co najmniej jedna z płyt bocznych (PB1, PB2) zaopatrzona jest
w przelotowe otwory (1, 2), przy czym w przypadku, gdy obie płyty
boczne (PB1, PB2) zaopatrzone są w otwory (1, 2), to ich liczba w każdej z płyt bocznych (PB1, PB2) jest równa liczbie garbów planety (P),
a w przypadku, gdy jedna płyta boczna (PB1, PB2) zaopatrzona jest
w otwory (1, 2), to ich liczba jest równa dwukrotności liczby garbów
planety (P).
(1 zastrzeżenie)

A3 (21) 403434 (22) 2013 04 04
(51) F04D 29/12 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(61) 393143
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) KUNDERA CZESŁAW
(54) Mechaniczne uszczelnienie czołowe
(57) Mechaniczne uszczelnienie czołowe, charakteryzuje się tym,

że z pierścieniową komorą (6) połączony jest układ hydrauliczny (16)
sprzężony z układem pomiarowo-sterującym (17) tworzącym zewnętrzny, regulowany, układ stabilizacji warunków pracy pierścieni uszczelniających (1, 2). Przesuwny uszczelniający pierścień (2)
od strony komory (6) posiada obwodowe wybrania (2a), a czujniki
temperatury (10) zainstalowane są w otworach (11) przesuwnego
pierścienia (2) wykonanych od strony komory (6), które posiadają
różną głębokość.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399646 (22) 2012 06 25
(51) F15B 13/02 (2006.01)
F16K 11/06 (2006.01)
(71) LISOWSKI EDWARD, Kraków;
RAJDA JANUSZ, Wadowice
(72) LISOWSKI EDWARD; RAJDA JANUSZ
(54)	Rozdzielacz hydrauliczny suwakowy
sterowany bezpośrednio
(57) Rozdzielacz ma co najmniej dwa kanały bocznikowe (D1, D2)

symetrycznie uformowane w płaszczyznach wzdłużnych korpusu (1) łączące jego komory spływu oraz ma co najmniej jeden
wewnętrzny kanał wyrównawczy (W) łączący między sobą kanały
bocznikowe (D1, D2). Pole przekroju zastępczego kanałów bocznikowych (D1, D2) jest co najmniej dwukrotnie większe od pola powierzchni przetoki międzykomorowej powstałej po przesunięcie
suwaka (3) w jego skrajne położenie, przy czym korzystnie pola
przekrojów każdego kanału bocznikowego (D1, D2) są zbliżone,
a rozrzut nie przekracza 30%. Natomiast pole przekroju kanału wyrównawczego (W) wynosi od 0,5 do 1,5 krotności pola powierzchni
przetoki międzykomorowej, przy czym wartość tej krotności zależy
proporcjonalnie od wartości stosunku mniejszej do większej długości hydraulicznej kanałów bocznikowych (D1, D2).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399687 (22) 2012 06 27
(51) F16F 9/26 (2006.01)
F16F 9/22 (2006.01)
(71) MARTIN EUGENIUSZ, Poznań;
MARTIN ŁUKASZ, Poznań
(72) MARTIN EUGENIUSZ; MARTIN ŁUKASZ
(54)	Amortyzator hydroprogresywny
(57) Istotą wynalazku jest amortyzator hydroprogresywny przeznaczony do ochrony obiektów fizycznych (pasażerów, pojazdów)
przed skutkami zderzeń oraz wstrząsów. Amortyzator jednostronnego działania posiada płynową komorę ciśnieniową w postaci
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tulei stożkowej (1), którą zamykają obustronnie pokrywy (2) stanowiące prowadzenie tłoczyska (3), na którym osadzono tłok cylindryczny (4). Sprężyna (5) służy do wymuszania powrotu tłoka (4)
na pozycję „wyjściową” (kiedy prześwit między tłokiem a tuleją
stożkową jest największy). Amortyzator hydroprogresywny może
funkcjonować jako jedno lub wielokomorowy jednostronnego
działania lub jednokomorowy dwustronnego działania.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399745 (22) 2012 07 02
(51) F16L 9/133 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 39/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TOR-ŚWIĄTEK ANETA
(54)	Rura mikroporowata wielowarstwowa
i sposób jej wytwarzania
(57) Rura mikroporowata wielowarstwowa, otrzymywana w pro-

cesie współwytłaczania mikroporującego powlekającego, charakteryzuje się tym, że składa się z trzech warstw, warstwy (1) wewnętrznej litej, warstwy (2) środkowej mikroporowatej i warstwy (3)
zewnętrznej litej, z których warstwa (1) wewnętrzna i warstwa (3)
zewnętrzna stanowią powłokę ochronną i wytworzone są z litego
polipropylenu, zaś warstwę (2) środkową mikroporowatą stanowi
polietylen dużej gęstości z mikroporami zamkniętymi o kształcie
kulistym. Warstwa (1) wewnętrzna lita i warstwa (3) zewnętrzna
lita mają grubość od 2,0 do 4,0 mm, korzystnie 3,0 mm, natomiast
warstwa (2) środkowa mikroporowata ma grubość od 10,0 mm
do 15,0 mm, korzystnie 12,0 mm. Sposób wytwarzania rury mikroporowatej wielowarstwowej polega na tym, że do trzech układów
uplastyczniających wytłaczarek, posiadających cztery strefy grzejne, połączonych z głowicą wytłaczarską, zasypuje się tworzywo,
przy czym do układu pierwszego i układu trzeciego zasypuje się
lity polipropylen, zaś do układu drugiego zasypuje się polietylen
dużej gęstości wraz ze środkiem mikroporującym w postaci mikrosfer, po czym nagrzewa się tworzywo w układzie pierwszym i układzie trzecim do temperatury w strefie pierwszej układu pierwszego
i w strefie pierwszej układu trzeciego 190°C, w strefie drugiej układu
pierwszego i w strefie drugiej układu trzeciego 200°C, w strefie trzeciej układu pierwszego i w strefie trzeciej układu trzeciego 210°C,
w strefie czwartej układu pierwszego i w strefie czwartej układu
trzeciego 220°C, a w układzie drugim do temperatury w strefie
pierwszej 170°C, w strefie drugiej 175°C, w strefie trzeciej 180°C,
w strefie czwartej 190°C, zaś temperatura w głowicy wytłaczarskiej
wynosi 210°C.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399719 (22) 2012 06 29
(51) F23D 1/00 (2006.01)
(71) NOCOŃ ADAM, Czeladź;
NOCOŃ DARIUSZ, Sosnowiec
(72) NOCOŃ ADAM; NOCOŃ DARIUSZ
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(54) Palnik nadmuchowy
(57) Palnik posiada korpus (1), zasyp paliwa (2), wentylator (3) oraz

dyszę palnika (4). W dyszy palnika (4) umieszczony jest ruszt (6),
połączony z blachą oporową (5) pod kątem α mniejszym od 90°.
Ruszt (6) ma w przekroju kształt litery „V” z wywiniętymi do dołu
krawędziami bocznymi i rozszerza się w kierunku blachy grodziowej (7). W części przylegającej do blachy oporowej (5) ruszt (6)
posiada trójkątną strefę odkładania popiołu, a od strony blachy
grodziowej (7) trójkątną strefę podawania paliwa, która jest także strefą pierwotnego rozpalania. W strefie odkładania popiołu
ruszt (6) w swojej osi symetrii ma otwory napowietrzające.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399644 (22) 2012 06 25
(51) F23L 15/02 (2006.01)
(71) RAFAKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz
(72) ŚMIEJA GRZEGORZ; TOCZEK MARIUSZ
(54)	Regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła
(57) Przedmiotem wynalazku jest regeneracyjny, obrotowy wy-

miennik ciepła (1), współpracujący z wielosekcyjnym, wstępnym,
parowym podgrzewaczem powietrza (2), którego konstrukcja pozwala na utrzymanie różnych temperatur powietrza w przekroju
poprzecznym kanału powietrza (10) przed obrotowym wymiennikiem (1) za pomocą niezależnie regulowanych sekcji (3, 4, 5) oraz
przegród (7, 8, 9). Układ pracy obu wymienników pozwala na uzyskanie równomiernej w całym przekroju kanału (18) spalin temperatury.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404267 (22) 2013 06 10
(51) F24F 12/00 (2006.01)
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(71) KLIMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(72) NAZIMEK KRZYSZTOF; KUPIEC MAREK
(54)	Układ komory recyrkulacji i szybkiego grzania
na wymienniku do odzysku ciepła z przepływem
krzyżowym i przeciwpądowym, stosowanym
zwłaszcza w centralach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
(57) Układ komory recyrkulacji i szybkiego grzania na wymienni-

ku do odzysku ciepła z przepływem krzyżowym i przeciwprądowym, stosowanym zwłaszcza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, składa się z wymiennika płytowego o przepływie
powietrza krzyżowym lub/i przeciwprądowym z wbudowanymi
przepustnicami (1) blokowania odzysku ciepła, ponadto w obudowie wymiennika do odzysku ciepła umieszczona jest przepustnica (3) sprzężona w stosunku do przepustnicy (1), która kieruje powietrze poza część wymiennika odpowiedzialną za odzysk ciepła.
Dodatkowo w konstrukcji wymiennika znajduje się przepustnica (2)
po stronie powietrza wyciąganego z pomieszczenia, pozwalająca
na zawracanie powietrza poza wymiennikiem do powietrza nawiewanego. Układ komory recyrkulacji i szybkiego grzania na wymienniku do odzysku ciepła z przepływem krzyżowym i przeciwprądowym, stosowanym zwłaszcza w centralach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, powietrze w stanie normalnej pracy - przepustnice otwarte - przechodzi przez przepustnice (1), a następnie przez
część właściwą wymiennika do odzysku ciepła. W układzie komory
recyrkulacyjnej powietrze wyciągane jest z pomieszczenia i przechodzi przez stronę wyciągową (4) wymiennika do odzysku ciepła,
oddając energię. W przypadku braku zapotrzebowania na recyrkulację powietrza przepustnica (2) jest zamknięta, przy czym otwarcie
przepustnicy (2) powoduje zawrócenie części powietrza wyciąganego i wymieszania go ze strumieniem powietrza nawiewanego
z odzyskiem ciepła. Takie rozwiązanie tworzy układ dwustopniowego odzysku ciepła.
(3 zastrzeżenia)
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zakończone pazurem zaczepowym docisku do obwodowego kanału, utworzonego w korpusie tulejowym (1).
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 399752 (22) 2012 07 02
(51) F24H 3/00 (2006.01)
F24B 7/00 (2006.01)
(71) HACIA JERZY, Chełm Śląski
(72) HACIA JERZY
(54) Piec z konwektorem powietrznym
(57) Piec stanowi płaszcz w kształcie walca o pionowej osi obro-

tu (0-0). Wewnątrz płaszcza pieca pod kątem 30° do jego osi (0-0)
usytuowane są kanały (2) konwektora powietrza w postaci rur. Rury
przebiegają bezpośrednio przy wewnętrznej walcowej ścianie
płaszcza, a odległość między nimi i odległość od ściany płaszcza
zapewnia owiewanie przez spaliny. W innej opcji tylna walcowa
połowa (9) płaszcza pieca jest odchylona o kąt 30° zgodny z pochyleniem kanałów (2) konwektora, więc kanały (2) konwektora
biegną równolegle do osi (0’-0’) tylnej połówki (9) płaszcza. Część
przednia (10) płaszcza jest ścięta pod kątem zgodnym z pochyleniem części tylnej (9) oraz pochyleniem kanałów (2) konwektora.
Na powstałej powierzchni o obrysie w kształcie paraboli umieszczony jest otwór wsadowy (12) paleniska, a poniżej, na przedniej,
walcowej części (10) płaszcza, znajduje się popielnik (13). Na płaskiej górnej ścianie (4) umieszczony jest czopuch (5). We wnętrzu
komory spalania znajdują się płyty (8) dopalacza spalin. Kanały (2)
konwektora mogą być utworzone przez ryflowany wewnętrzny
płaszcz.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399648 (22) 2012 06 25
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/062 (2006.01)
(71) KRAM URSZULA
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VARIM, Bochnia
(72) KRAM JAROSŁAW
(54)	Anemostat
(57) Anemostat, złożony z korpusu tulejowego, łukowej kierow-

nicy gardzielowej i przysłony wlotu powietrza, osadzanej na regulacyjnym trzpieniu, charakteryzuje się tym, że łukowa kierownica
gardzielowa (3) z osadzoną przysłoną wlotu powietrza (5) jest zaopatrzona w uchwyty zatrzaskowe (6), łączone z ramionami chwytnymi (7), przy czym uchwyty zatrzaskowe (6) ramion chwytnych (7)
łukowej kierownicy gardzielowej (3) mają elastyczne ramiona (8),

A1 (21) 399807 (22) 2012 07 04
(51) F24H 3/06 (2006.01)
F24C 7/10 (2006.01)
(71) BUCHOLSKI KRZYSZTOF COIN, Warszawa
(72) BUCHOLSKI DARIUSZ; BUCHOLSKI KRZYSZTOF
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(54) Mobilny piec wodny
(57) Mobilny piec wodny posiada korpus zamontowany na jezd-

nej platformie (2), przy czym wewnątrz jest wyposażony w zespół
hydrauliczno-grzewczy oraz w zespół sterowania z panelem sterowania, umieszczonym korzystnie na jego górnej ściance. W korpusie jest zamontowana konduktacyjna grzałka (8) z grzewczym
medium, połączona poprzez separator powietrza (10) z nagrzewnicą (9). W wywiewnym otworze jest zamontowany wentylator (11),
a z nagrzewnicą (9) i konduktacyjną grzałką (8) współpracuje obiegowa pompa (12). Piec ponadto jest zaopatrzony w przeponowe
naczynie (13), zamontowane na doprowadzeniu gorącego medium
do nagrzewnicy (9).
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399803 (22) 2012 07 04
(51) F26B 3/20 (2006.01)
F26B 5/12 (2006.01)
F26B 11/16 (2006.01)
(71) MAJCHER MAREK, Warka
(72) MAJCHER MAREK
(54) Sposób suszenia materiałów roślinnych
oraz suszarnia do realizacji tego sposobu
(57) Przedstawiono sposób suszenia materiałów roślinnych w su-

szarni zawierającej ogrzewaną komorę suszenia, charakteryzujący
się tym, że suszenie prowadzi się w sposób ciągły i bezemisyjny,
w warunkach obniżonego ciśnienia, przy czym materiał roślinny
dostarcza się do komory suszenia przez szczelną śluzę i ogrzewa
się w zawierającej elementy grzewcze komorze, z której zasysa się
za pomocą pompy próżniowej (4) cyrkulujące wilgotne powietrze
poprzez deflegmator (9) i chłodnicę (5) tak, że we wszystkich tych
połączonych ze sobą elementach składowych suszarni utrzymuje
się wyrównane obniżone ciśnienie wynoszące od 0,1 do 0,7 atm,
przy czym materiał roślinny ogrzewa się poprzez elementy grzewcze komory zasilane kawitacyjną pompą ciepła. Przedmiotem zgłoszenia jest również suszarnia do realizacji powyższego sposobu.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399786 (22) 2012 07 03
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
(71) ULRICH EUROPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) GIL MARCIN
(54) Inteligentny kocioł centralnego ogrzewania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji inteligentne-

go kotła centralnego ogrzewania. Kocioł, jest wyposażony w korpus (1) w postaci wodnego płaszcza, z komorą spalania wewnątrz
korpusu, popielnikiem i wentylatorem. Korzystnie w górnej części
korpusu (1) jest umieszczony panel sterowania (2) współpracujący
ze sterownikiem (3), zamontowanym poza pomieszczeniem kotłowni. W korpusie (1) znajduje się komora zasobnika (4) z szarpakiem (5), przy czym pod komorą zasobnika (4), w pobliżu wylotu
skierowanego na podajnik (6), kierujący paliwo do komory spalania (7) jest zamontowany czujnik, korzystnie waga zasobnika (8).
Poniżej popielnika (9) znajduje się czujnik, korzystnie waga popielnika (10). Sterownik (3) jest wyposażony w tablicę z wyświetlaczem
wskaźnika poziomu paliwa (A), z wyświetlaczem wskaźnika poziomu popiołu (B), ze wskaźnikiem temperatury (C) oraz moduł SMS.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399791 (22) 2012 07 03
(51) F26B 3/347 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 11/02 (2006.01)
(71) BARCZYK PIOTR MICROFOOD,
Ostrzeszów
(72) PAROSA RYSZARD; BARCZYK PIOTR
(54)	Urządzenie do suszenia warzyw i owoców
za pomocą energii mikrofalowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do suszenia wa-

rzyw i owoców za pomocą energii mikrofalowej w obniżonym
ciśnieniu. Urządzenie ma cylindryczną metalową obudowę (OB)
komory, zamkniętą po obu stronach metalowymi pokrywami
(PO1, PO2) z otworami ułożyskowanymi w obudowie (OB). Wewnątrz
obudowy (OB) osadzone są co najmniej trzy cylindryczne komory,
wykonane z materiału dielektrycznego, niepochłaniającego mikrofal w postaci rur, które pierwszym końcem osadzone są w pierwszych tulejach (TU1), ułożyskowanych w otworach pierwszej pokrywy (PO1), na których to tulejach (TU1) osadzone są uchylne
drzwiczki (UD) z uszczelnieniem, zamykające te rury, natomiast drugie końce rur osadzone są w drugich tulejach (TU2) z króćcami przyłączeniowymi (KP) do układu próżniowego, na których zamocowany jest układ napędowy, przy czym drugie tuleje (TU2) osadzone
są w otworach wykonanych w drugich pokrywach (PO2). Ponadto
na obudowie (OB) zamocowane są co najmniej dwa promienniki
mikrofalowe, połączone z generatorami mikrofal, a co najmniej
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jedna pokrywa (PO1, PO2) metalowa połączona jest z mechanizmem obrotowym (MO).
(8 zastrzeżeń)

Nr 1 (1044) 2014
DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 404323 (22) 2013 06 14
(51) G01B 9/04 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 7/34 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MASAJADA JAN; POPIOŁEK MASAJADA AGNIESZKA;
AUGUSTYNIAK IRENEUSZ
(54) Sposób i układ do odwzorowania topografii
powierzchni w optycznym mikroskopie
skaningowym na wirach optycznych
(57) Sposób polega na tym, że za pomocą światła laserowego,

A1 (21) 399818 (22) 2012 07 05
(51) F27B 7/28 (2006.01)
F27B 7/42 (2006.01)
F27D 21/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa
(72) SIEMIĄTKOWSKI GRZEGORZ
(54) Sposób oceny stanu wymurówki ogniotrwałej
w piecu obrotowym
(57) Sposób oceny stanu wymurówki ogniotrwałej w piecu ob-

rotowym charakteryzuje się tym, że wyznacza się współczynnik
przewodzenia ciepła uprzedniego napieku, a po zabudowie wymurówki i wygrzaniu pieca obrotowego ustala się wzorcową: minimalną, średnią i maksymalną grubość wymurówki dla zmierzonych
w jednym czasie: temperatury maksymalnej, średniej i minimalnej
na płaszczu pieca, ilości mąki surowcowej wprowadzonej do pieca i ilości paliwa wprowadzanego do pieca z określeniem jego
wartości opałowej oraz temperatury otoczenia i prędkości wiatru,
po czym w trakcie eksploatacji pieca mierzy się na bieżąco: temperaturę maksymalną, średnią i minimalną na płaszczu pieca, ilość
mąki surowcowej wprowadzonej do pieca i ilość paliwa wprowadzanego do pieca z określeniem jego wartości opałowej oraz temperaturę otoczenia i prędkość wiatru, dla których ustala się bieżącą:
minimalną, średnią i maksymalną grubość wymurówki porównywaną na bieżąco z wzorcową: minimalną, średnią i maksymalną
grubością wymurówki, przy czym wartość bieżącej: minimalnej,
średniej i maksymalnej grubości wymurówki niniejszej od wartości
uprzedniej wzorcowej: minimalnej, średniej i maksymalnej grubości wymurówki stanowi kolejną wartość wzorcową: minimalną,
średnią i maksymalną grubość wymurówki, a przy temperaturze
zmierzonej na bieżąco na zewnętrznej powierzchni płaszcza pieca
mniejszej od temperatury zmierzonej w chwili ustalania wzorcowej
grubości wymurówki, wyznacza się maksymalną, minimalną i średnią grubość napieku.
(4 zastrzeżenia)

przechodzącego przez filtr polaryzacyjny i układ poszerzania wiązki laserowej, rozdzielanego w pierwszej kostce światłodzielącej
na wiązkę przedmiotową i wiązkę odniesienia, po przejściu przez
generator wiru optycznego ruchomy w płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku biegu promienia świetlnego, odbiciu się od zwierciadła
i przejściu przez obiektyw, skanuje się próbkę umieszczoną na stoliku mikroskopowym, pomiędzy obiektywem a mikroskopowym
układem powiększającym, po czym powiększa się obraz próbki
w mikroskopowym układzie powiększającym i poddaje interferencji w drugiej kostce światłodzielącej z wiązką odniesienia, której natężenie jest regulowane w filtrze szarym, a następnie rejestruje się
obraz interferencyjny w kamerze charakteryzujący się tym, że określa się położenie płaszczyzny krytycznej (PK), która znajduje się
pomiędzy obiektywem (OB) a mikroskopowym układem powiększającym (UM), przy czym podczas skanowania światłem lasera (L)
przesuwa się stolik mikroskopowy (SM), na którym umieszcza się
próbkę (PR), a następnie w kamerze (KM) analizuje się serię uzyskanych obrazów rozkładu fazy zmierzonych w płaszczyźnie obrazowania, po czym odtwarza się topografię badanej próbki (PR).
Układ ma źródło światła laserowego, znajdujący się za nim filtr
polaryzacyjny i układ poszerzania wiązki laserowej, po którym występuje kostka światłodzieląca, po kostce światłodzielącej w gałęzi
przedmiotowej znajduje się generator wiru optycznego, ruchomy
w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku biegu promienia świetlnego, a następnie zwierciadło, po którym umieszczony jest obiektyw i próbka umieszczona na stoliku mikroskopowym, za próbką
znajduje się układ powiększający i kostka światłodzieląca, zaś w gałęzi odniesienia za zwierciadłem znajduje się filtr szary, natomiast
za kostką światłodzielącą znajduje się kamera, charakteryzujący się
tym, że ma ruchomy stolik mikroskopowy (SM) oraz obiektyw (OB)
jest ruchomy w kierunku równoległym do biegu promienia świetlnego, a płaszczyzna krytyczna (PK) znajduje się w obszarze pomiędzy układem mikroskopowym (UM) a obiektywem (OB).
(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399846 (22) 2012 07 06
(51) G01K 7/02 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
(71) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA,
Bielsko-Biała;
LIMATHERM SENSOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Limanowa
(72) KURYTNIK IGOR; JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW
(54) Sensor termoelektryczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest sensor termoelektryczny, zwa-

ny też termoelementem, stosowany do pomiaru temperatur w instalacjach przemysłowych w trudnodostępnych strefach pomiarowych środowisk gazowych lub w ciekłych metalach, w którym
termoelektroda dodatnia jest wykonana ze stopu platyny z rodem,
na przykład Pt+10%Rh lub Pt+13%Rh lub Pt+30%Rh, natomiast termoelektroda ujemna wykonana jest z platyny lub stopu platyny
z rodem, na przykład Pt, Pt+6%Rh. Sensor termoelektryczny charakteryzuje się tym, że pole przekroju poprzecznego termoelektrody dodatniej (2) stanowi stosunek od 0,4 do 0,7 pola przekroju
poprzecznego termoelektrody ujemnej (1), przy czym kształt przekroju poprzecznego termoelektrod (1) i (2) ma kształt dowolnej figury geometrycznej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399820 (22) 2012 07 05
(51) G01K 15/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) CZERWIŃSKI MICHAŁ
(54)	Kalibrator czujników termoelektrycznych
(57) Kalibrator czujników termoelektrycznych posiada osłoniętą
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grzejne, z których pierwsza sekcja (5) stanowi dolną ścianę komory
pomiarowej, druga sekcja (6) stanowi górną ścianę komory pomiarowej, zaś trzecia sekcja (7) jest umieszczona ponad drugą sekcją (6).
Blok wyrównawczy (1) ma postać walca o wysokości co najmniej
pięciokrotnie mniejszej niż jego średnica.

(1 zastrzeżenie)

A3 (21) 399637 (22) 2012 06 25
(51) G01N 30/90 (2006.01)
G01N 30/92 (2006.01)
(61) 395535
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) GWARDA RADOSŁAW; DZIDO TADEUSZ
(54)	Urządzenie do elektrochromatografii planarnej
w układzie zamkniętym
(57) Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie

zamkniętym, w postaci pojemnika prostopadłościennego z wymienną płytką chromatograficzną posiadające dwie komory - zbiorniki, elektrody i przykrywę wyjmowaną, przy czym wymienna
płytka chromatograficzna z warstwą adsorbentu umieszczona
jest na podstawce, która zbudowana jest z dwóch części, obudowy dopasowanej wielkością do wgłębienia podstawy pojemnika,
która jest zawsze elementem ruchomym oraz wkładki termostatującej z kanałami na ciecz chłodząco-grzejną, przy czym wkładka termostatująca pozostaje w bezpośrednim kontakcie z częścią
nośną warstwy adsorbentu płytki chromatograficznej, ponadto
pojemnik prostopadłościenny jest wyposażony w jedną przegrodę
wymienną, usytuowaną w pobliżu jednego z brzegów pojemnika
i równolegle do niego, która to przegroda wraz ze ściankami pojemnika tworzy komorę - jedną z dwóch komór elektrodowych
wyposażonych w elektrody i zarazem jeden z dwóch zbiorników
roztworu fazy ruchomej, zaś druga komora elektrodowa utworzona jest przez równoległy i oddalony od przegrody brzeg bloku,
będącego elementem przykrywy płytki chromatograficznej, oraz
brzegi pojemnika, ponadto długość komór elektrodowych jest zbliżona do szerokości nie impregnowanej warstwy adsorbentu płytki
chromatograficznej, charakteryzuje się tym, że pod przegrodą (5)
i przykrywą jest folia (19), którą stanowi element jednolity, przy
czym jeden koniec folii zamocowany jest do przegrody (5) a drugi
koniec folii (19) przymocowany jest do jednego z bloków (10, 11)
przykrywy lub do wysięgnika umiejscowionego powyżej komory (14) elektrodowej tak, że folia (19) jest rozpostarta pod całą dolną
powierzchnią przegrody (5) i przykrywy.
(5 zastrzeżeń)

izolacją termiczną, z otwartym dostępem od góry, rurową komorę
grzejną, pionową, w kształcie walca z podstawowym elementem
grzejnym ułożonym na ścianie tej komory. W komorze umieszczony jest blok wyrównawczy (1), w którym umieszczone są termoelement wzorcowy (2) i termoelementy badane (3), posiadający
elektroniczne regulatory temperatury sekcji grzejnych oraz woltomierz wielokanałowy, do którego podłączone są badane czujniki
termometryczne i termoelement wzorcowy oraz komputer sterujący procesem kalibracji. Kalibrator posiada dodatkowe trzy sekcje

A1 (21) 399673 (22) 2012 06 26
(51) G01N 33/00 (2006.01)
(71) CURIOSITY DIAGNOSTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) DĘBSKI PAWEŁ; GARSTECKI PIOTR; WARCHULSKI ADAM
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(54) Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń
analitycznych i diagnostycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania niezna-

nego stężenia Cs cząsteczek w próbce o znanej objętości Vs, obejmujący następujące kroki: a) utworzenie ze wspomnianej próbki N
rozdzielnych pod-objętości, o objętości vi i rozcieńczeniu di każda,
poprzez mieszanie przynajmniej części próbki z pewną objętością
roztworu odczynników wymaganych do przeprowadzenia reakcji
wzmocnienia obecności przynajmniej jednej poszukiwanej cząsteczki do mierzalnego sygnału, gdzie 0 < di ≤ 0 oznacza współczynnik rozcieńczenia, to jest stosunek stężenia Ci cząsteczek w danej pod-objętości do nieznanego stężenia Cs cząsteczek w próbce,
di = Ci/Cs, zaś i jest numerem pod-objętości, przebiegającym liczby
całkowite od 0 do N-1; b) przeprowadzenie w każdej tak uzyskanej
pod-objętości procesu wzmocnienia obecności co najmniej jednej
wspomnianej cząsteczki do mierzalnego sygnału; c) pomiar wspomnianego sygnału w każdej pod-objętości i przypisanie tej podobjętości parametru ki, przy czym parametr ki przyjmuje wartość 1,
jeżeli wynik wspomnianego pomiaru wskazuje na to, że w danej
pod-objętości znajduje się co najmniej jedna wspomniana cząsteczka oraz 0 w przeciwnym wypadku; d) zbudowanie wektora
k Ξ {ki} określającego mikrostan μ, zawierającego kolejno wartości
parametru ki, zmierzone w kroku c); charakteryzujący się tym, że
e) nieznane stężenie Cs cząsteczek w próbce oblicza się jako estymatę będącą funkcją wektora k zbudowanego w kroku c) i określającego mikrostan μ: E(Cs) = f(μ), przy czym co najmniej dwie
spośród pod-objętości utworzonych w kroku a) różnią się od siebie wartością współczynnika modulacji zi, równemu ilorazowi
zi = (vidi)/(v0d0).
(16 zastrzeżeń)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 07 11

A1 (21) 404428 (22) 2013 06 24
(51) G01N 33/577 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław
(72) SIEŃCZYK MARCIN; ŁUPICKA AGNIESZKA;
GRZYWA RENATA; WALCZAK MACIEJ;
BOBREK KAMILA
(54)	Ultraczuły test diagnostyczny
do detekcji antygenu PSA
(57) Przedmiotem wynalazku jest ultraczuły test diagnostyczny

do detekcji antygenu PSA znajdujący zastosowanie w diagnostyce
ludzkiego nowotworu gruczołu krokowego. Ultraczuły test zawiera
układ mysich monoklonalnych przeciwciał IgG w postaci testu typu
ELISA wychwytujących antygen oraz kurzych poliklonalnych przeciwciał IgY specyficznych wobec docelowego antygenu PSA.

(3 zastrzeżenia)

przekaźnika (P) połączona jest z poziomem odniesienia, a rezystory
pierwszy (R1) drugi (R2) oraz trzeci (R3) oraz kondensator (C) są wysokonapięciowe.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399821 (22) 2012 07 05
(51) G01R 27/00 (2006.01)
G01R 27/08 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW
(54) Sposób pomiaru parametrów dwójnika
zasilanego napięciem sinusoidalnie zmiennym
i parametrów jego pracy
(57) W sposobie mierzy się wartość chwilową napięcia na dwój-

niku (D) otrzymując wynik u(t1) i po odstępie czasu równym
okresu T napięcia na wejściu dwójnika (D) ponownie mierzy się
wartość chwilową napięcia na dwójniku (D) otrzymując wynik u(t2).
Mierzy się wartość chwilową natężenia prądu otrzymując wynik
i(t3) i po odstępie czasu równym 1/4 okresu T napięcia na wejściu
dwójnika (D) ponownie mierzy się wartość chwilową natężenia prądu otrzymując wynik i(t4). Kolejność wykonania dwóch pomiarów
wartości chwilowej napięcia u(t1) i u(t2) na dwójniku (D) względem
dwóch pomiarów wartości chwilowej natężenia prądu i(t3) i i(t4) jest
dowolna przy zachowaniu warunku, że pierwszy pomiar wartości
chwilowej napięcia u(t1) na dwójniku (D) i pierwszy pomiar wartości
chwilowej natężenia prądu i(t3) płynącego przez dwójnik (D) realizuje się w odstępie czasu równym 1/2 okresu T napięcia na wejściu
dwójnika (D). Na podstawie otrzymanych z pomiarów wyników
oblicza się parametry dwójnika (D) zasilanego napięciem sinusoidalnie zmiennym i parametry jego pracy.
(1 zastrzeżenie)
1/
4

A1 (21) 399682 (22) 2012 06 26
(51) G01R 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA OPOLSKA,
Opole
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW
(54)	Generator arbitralny mocy
(57) Generator arbitralny mocy charakteryzuje się tym, że wyjście

wzmacniacza operacyjnego mocy (Op) połączone jest z końcem
uzwojenia wtórnego transformatora (Tr), z końcówką pierwszą
zestyku rozwiernego przekaźnika (P) i z elektrodą drugą kondensatora (C), którego elektroda pierwsza połączona jest z początkiem uzwojenia wtórnego transformatora (Tr) i z wyjściem (Wy)
fazowym (L), a wyjście cyfrowe procesora sygnałowego (DSP)
połączone jest z wejściem wzmacniacza prądowego (Wp), którego wyjście połączone jest z końcówką pierwszą cewki sterującej
przekaźnika (P), przy czym końcówka druga zestyku rozwiernego
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A1 (21) 399659 (22) 2012 06 25
(51) G02B 11/02 (2006.01)
G02B 13/14 (2006.01)
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(71) BUMAR ŻOŁNIERZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) SIENKIEWICZ TOMASZ
(54)	Układ optyczny obiektywu
do przyrządów termalnych
(57) Układ optyczny obiektywu do przyrządów termalnych,

w szczególności do bolometrycznych celowników termalnych
pracujących w podczerwieni w zakresie spektralnym 8÷14 μm mocowanych na karabinach, składa się z zespołów dwóch soczewek.
Soczewka (1) ma pierwszą powierzchnię o kształcie asferycznym,
natomiast druga soczewka (2) ma obie powierzchnie sferyczne.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399662 (22) 2012 06 25
(51) G02B 11/08 (2006.01)
G02B 13/18 (2006.01)
(71) BUMAR ŻOŁNIERZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) ZARZYCKA ALICJA
(54)	Układ optyczny okulara asferycznego
o dużej źrenicy wyjściowej
(57) Układ optyczny okulara asferycznego o dużej źrenicy wyj-

ściowej stosowany w goglach i monokularach noktowizyjnych,
składa się z pierwszej soczewki sferycznej (2) oraz drugiej soczewki
sferycznej (3) i soczewki asferycznej (4), przy czym obie powierzchnie soczewki (4) mają kształt asferyczny.
(1 zastrzeżenie)
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wyborowych, który umożliwia obserwację i celowanie, do różnych
pojedynczych celów ukazujących się, odkrytych i zamaskowanych
w warunkach dobrej i ograniczonej widoczności oraz w nocy.
Układ stanowi obiektyw (1), płytka ogniskowa ze znakiem celowniczym (2), układ odwracający złożony z soczewek (3) i (4), przysłony
polowej (5) oraz wzmacniacza i okulara (6). Układ optyczny celownik
dzienno-nocnego gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących
celności broni oraz uzyskanie przez broń właściwości technicznoużytkowych charakterystycznych dla nowoczesnych karabinów
oraz utrzymanie stabilności tej celności w trakcie użytkowania.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399661 (22) 2012 06 25
(51) G02B 23/18 (2006.01)
G02B 13/14 (2006.01)
G02B 3/00 (2006.01)
(71) BUMAR ŻOŁNIERZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) SIENKIEWICZ TOMASZ
(54)	Układ optyczny obiektywu
do przyrządów noktowizyjnych
(57) Układ optyczny obiektywu do przyrządów noktowizyjnych,

a w szczególności do przyrządów obserwacyjnych i celowników
mocowanych na karabinach składa się z pierwszego zespołu klejonego (1), soczewki asferycznej (2), drugiego zespołu klejonego (3)
i soczewki sferycznej (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399660 (22) 2012 06 25
(51) G02B 23/02 (2006.01)
G02B 23/00 (2006.01)
F41G 1/30 (2006.01)
F41G 1/32 (2006.01)
(71) BUMAR ŻOŁNIERZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) ZARZYCKA ALICJA
(54)	Układ optyczny do celownika dzienno-nocnego
do karabinów
(57) Układ optyczny celownika dzienno-nocnego do karabinów
do broni indywidualnej, karabinów maszynowych, karabinów

A1 (21) 399722 (22) 2012 06 29
(51) G06K 7/00 (2006.01)
G05B 19/418 (2006.01)
(71) OPTIDATA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) OLEARCZUK DARIUSZ
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(54) Sposób szybkiej identyfikacji produktów
w systemie zarządzania procesem produkcji
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w każdym punkcie maga-

zynu umożliwia stały dostęp do centralnego serwera baz danych
poprzez bramki RFID połączone łączem stałym oraz terminale
mobilne łączące się poprzez sieć WiFi lub GSM/UMTS. Informacje
odczytywane i zapisywane do centralnej bazy danych są natychmiastowo i odzwierciedlają rzeczywisty stan magazynu w każdej
z lokalizacji, a w zależności od rodzaju użytego urządzenia identyfikacja przebiega w oparciu o odczyt kodu kreskowego z etykiety
zapisanego w standardzie GS1 lub odczyt informacji ze znacznika
RFID zapisanej w standardzie EPC.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399851 (22) 2012 07 06
(51) G06Q 30/06 (2012.01)
(71) SPORTDATA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) BŁAŻEWICZ MAREK
(54) Sposób i układ do płatności elektronicznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do płatności

elektronicznej, mający zastosowanie w sprzedaży towarów i usług
w zakresie handlu hurtowego, detalicznego i elektronicznego,
w sklepach, w sklepach internatowych i poprzez automaty wydające towary. Sposób jest realizowany w trzech etapach. W pierwszym
etapie następuje skompletowanie danych do transakcji płatniczej
w postaci sygnałów podawczych do sterownika. Sposób charakteryzuje się tym, że w drugim etapie sygnały podawcze przekazuje się
poprzez przetwornik bierny lub przetwornik czynny do odbiornika,
jako sygnał o poprawnej syntaktycznie zawartości, gdzie uzupełnia
się go o indywidualne dane płatnika i przekazuje się do automatu
z pamięcią. W trzecim etapie sygnał jako wynik autoryzacji transakcji płatności przesyła się zwrotnie do sterownika poprzez układ
wejściowy. Układ do płatności elektronicznej zawiera przetwornik
wejściowy, identyfikator, podajnik czasu, sterownik. Układ charakteryzuje się tym, że wyjście sterownika (1) jest połączone z wejściem
przetwornika biernego (2) i równolegle do niego usytuowanego
wejściem przetwornika czynnego (3).Wyjścia przetwornika biernego (2) i przetwornika czynnego (3) są połączone z wejściem odbiornika (7), którego wyjście jest połączone z wejściem automatu
z pamięcią (8). Wyjście automatu z pamięcią (8) jest połączone
z wejściem sterownika (1) poprzez układ wejściowy (9).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399740 (22) 2012 07 02
(51) G06Q 50/18 (2012.01)
(71) SZYDŁOWSKI KRZYSZTOF, Lublin
(72) SZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
(54) Powszechny system bezpłatnego poradnictwa
prawnego świadczony przy wykorzystaniu
innowacyjnego systemu informatycznego (ISI)
(57) Powszechny System Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego

świadczony przy wykorzystaniu Innowacyjnego Systemu Informatycznego (ISI) to modelowe rozwiązanie zapewniające dostęp
do poradnictwa powszechnego i bezpłatnego, niezależnie od sytuacji finansowej w oparciu o jednolity standard świadczenia
poradnictwa realizowany poprzez jego organizacyjny schemat
polegający na stworzeniu jednej instytucji krajowej (operatora krajowego) odpowiedzialnej za opracowanie standardów, szkoleń kadry operatorów regionalnych, monitoringu i ewaluacji, gromadzenia i przetwarzanie danych statystycznych, prowadzenia portalu
www, funkcjonowanie e-kancelarii, redakcja i dystrybucja publikacji
Kwartalnika, reklama i promocja w mediach ogólnopolskich, stworzenie i funkcjonowanie systemu informatycznego (ISI). Operator
krajowy realizując Powszechny System Bezpłatnego Poradnictwa
Prawnego świadczony przy wykorzystaniu Innowacyjnego Systemu Informatycznego (ISI) powołuje operatorów regionalnych, z odpowiednim potencjałem organizacyjnym, technicznym i kadrowym
odpowiedzialnych za organizację biur powiatowych, za pośrednictwem których realizowane będzie powszechne poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone przy wykorzystaniu Innowacyjnego
Systemu Informatycznego (ISI). Operatorzy regionalni odpowiedzialni są za wdrażanie wspólnych standardów, rekrutacje personelu i wolontariuszy, przeprowadzanie szkoleń personelu, nadzorują
pracę biur powiatowych, przetwarzają dane regionalne, podejmują
współpracę instytucjonalną, prowadzą działania promocyjne oraz
zarządzają regionalną podstroną portalu i redagując oraz dystrybuując lokalne wydanie kwartalnika. Innowacyjny System Informatyczny (ISI), jako kluczowy element Powszechnego Systemu
Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego zapewnia wsparcie dla tegoż
poradnictwa poprzez gromadzenie i przechowywanie informacji, szybkie i płynne dokonywanie zmian w projekcie, obserwację
zjawisk obecnych na terenie funkcjonowania biura świadczącego
porady prawne i obywatelskie.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 399723 (22) 2012 06 29
(51) G06Q 90/00 (2006.01)
(71) OPTIDATA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) OLEARCZUK DARIUSZ
(54) Sposób integracji
systemu rozpoznawania i syntezowania mowy
z technologią automatycznej identyfikacji
kodów kreskowych z wykorzystaniem
fal radiowych w systemie zarządzania
przedsiębiorstwem
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób integracji systemu roz-

poznawania i syntezowania mowy z technologią automatycznej
identyfikacji kodów kreskowych z wykorzystaniem fal radiowych
w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza magazynem. Sposób charakteryzuje się tym, że użytkownik, jako część
systemu, złożonego z modułu głosowego, oraz modułu do automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, za pomocą modułu
głosowego wydaje i odbiera komendy oraz odpowiedzi w oparciu
o rozpoznawanie i syntezowanie głosu ludzkiego, zaś za pomocą
modułu do automatycznej identyfikacji kodów kreskowych z wykorzystaniem fal radiowych pobiera z bazy danych informacje
o produkcie.
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399130 (22) 2012 06 25
(51) G07B 15/00 (2011.01)
G06Q 20/00 (2012.01)
(71) OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE OPEGIEKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg
(72) BUDYŚ SZYMON
(54)	Zespół mechanizmów zastosowanych
w aplikacji odpowiedzialny za możliwość realizacji
modeli SaaS (software jako usługa)
oraz PaaS (platforma jako usługa)
(57) Wynalazek określa zespół mechanizmów rozliczania korzystania z usług sieciowych w modeli SaaS/PaaS, bez względu na zbiory
serwisów aplikacyjnych zbudowane dla klientów z możliwością
konfiguracji taryf i ofert promocyjnych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399685 (22) 2012 06 27
(51) G08B 1/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ
(54)	Urządzenie do monitorowania miejskich tras
komunikacyjnych
(57) Urządzenie do monitorowania miejskich tras komunika-

cyjnych składa się z pakietów pomiarowych (PP) montowanych
w pojazdach komunikacji miejskiej zawierających moduły nadawcze (1) bezprzewodowej sieci komunikacyjnej oraz z pakietów
rejestracji (PR) montowanych na skrzyżowaniach zaopatrzonych
w systemy sterowania sygnalizacją świetlną wyposażonych w odbiorniki (2) sygnałów modułów nadawczych (1), przy czym pakiety
pomiarowe (PP) zawierają czujniki przyśpieszenia (3) montowane
zainstalowane na osiach kół pojazdu połączone poprzez analizator
drgań (4), służący do pomiaru parametrów drgań wywołanych nierównościami nawierzchni drogi, z układem mikroprocesorowym (5)
z którym połączone są ponadto zegar czasu rzeczywistego (6) oraz
licznik czasu mierzący czas pomiędzy kolejnymi połączeniami radiowymi z węzłami odbiornikami, oraz licznik zatrzymań pojazdu
pomiędzy kolejnymi skrzyżowaniami (8) połączony z analizatorem
drgań (4) i mikroprocesorem (5), połączonym ze złączem USB (9),
zawierającym pamięć wymienną USB (10) oraz połączonym z rejestrem (11) zapisującym numer ewidencyjny pakietu pomiarowego (PP) i z modułem nadawczym (1), zaś sprzężone z pakietami
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pomiarowymi (PP) pakiety rejestracji (PR) zawierają układ mikroprocesorowy (12), z którym połączone są zegar czasu rzeczywistego (13)
oraz złącze USB (14) z wymienną pamięcią USB (15) oraz rejestr (16)
do zapisu numeru ewidencyjnego pakietu (PR) i z odbiornikiem (2)
sygnałów modułów nadawczych (1) pakietu pomiarowego (PP)
oraz jest połączony poprzez interfejs (17) z wyjściem lokalnym (18)
przeznaczonym do przesyłania danych bieżących do układu sterowania (US) systemem sterowania sygnalizacją świetlną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399698 (22) 2012 06 27
(51) G10L 15/00 (2006.01)
(71) VOICE LAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(72) KUROPATWIŃSKI MARCIN
(54) Sposób doboru złożoności dyskretnego modelu
akustycznego w systemie automatycznego
rozpoznawania mowy
(57) Wynalazek dotyczy sposobu doboru złożoności dyskretnego

modelu akustycznego w systemie automatycznego rozpoznawania mowy, obejmującym dyskretny model akustyczny, słownik wymowy i opcjonalnie model języka bądź gramatykę, gdzie przy zadanej bazie danych mowy, obejmującej wiele par, składających się
z nagrania mowy zwanego przebiegiem czasowym sygnału mowy
i transkrypcji ortograficznej przebiegu czasowego, konstruuje się
modele akustyczne, poprzez: konwersje zapisu ortograficznego
na fonetyczny, parametryzację przebiegów czasowych poprzez
obliczanie wektorów cech i normalizację ciągów wektorów cech
i charakteryzuje się tym, że złożoność Pl dyskretnego modelu akustycznego ustawia się według procedury, przy założonym współczynniku generalizacji N.
(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 399776 (22) 2012 07 04
(51) H01H 35/14 (2006.01)
(71) WB ELECTRONICS
SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ; TŁUSTOWSKI ADAM;
KOMORNICZAK WOJCIECH; GÓRSKI TOMASZ;
WOJCIECHOWSKI PIOTR; BARTOSIEWICZ ADAM
(54) Włącznik bezwładnościowy
(57) Włącznik bezwładnościowy prądu elektrycznego zawierają-

cy styk ruchomy (1) osadzony na izolacyjnej płycie bazowej (2) i posiadający dwa ramiona różnej długości usytuowane względem siebie pod kątem oraz styk stały (4), przy czym styk ruchomy (1) i styk
stały (4) mają elementy kontaktowe (7) usytuowane naprzeciwko
siebie oraz wyprowadzenia łączące (5), przez które włącznik bezwładnościowy jest połączony do obwodu elektrycznego. Ponadto
styk ruchomy (1) jest wyprofilowany na kształt litery „L” z krótszym
ramieniem (6) osadzonym w płycie bazowej, zaś elementy kontaktowe (7) styku ruchomego (1) i styku stałego (4) są wykonane
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z materiału o właściwościach magnetycznych zorientowanych
na przyciąganie.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 399788 (22) 2012 07 03
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/027 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,
Warszawa
(72) EKIELSKI MAREK; SIDOR ZUZANNA;
JUCHNIEWICZ MARCIN
(54) Sposób wykonania wzorów trójwymiarowych
dla technologii przyrządów półprzewodnikowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania wzorów

trójwymiarowych (3D) na przezroczystych podłożach, stosowanych w technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych. W sposobie tym, najpierw podłoże (1) pokrywa się warstwą
nietransparentną dla promieniowania UV (2) i w warstwie tej znanymi technikami wykonuje się otwór o zadanych wymiarach i kształcie. Następnie osadza się warstwę transparentną dla promieniowania UV (6) i warstwę tą pokrywa się warstwą fotorezystu (7). W warstwie (7), nad otworem wykonuje się, drugi otwór o większych wymiarach, po czym otwór ten przenosi się do warstwy transparentnej (6). Otwór wykonywany jest w procesie fotolitografii, przy czym
ekspozycja prowadzona jest od strony podłoża, a maskę stanowi
osadzona na podłożu warstwa nietransparentna (2).
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 399738 (22) 2012 07 02
(51) H01L 51/00 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)
H01L 29/00 (2006.01)
H01L 29/10 (2006.01)
H01L 29/772 (2006.01)
H01L 29/786 (2006.01)
(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) KURKOWSKI ADAM STANISŁAW;
SOŁTYS JAKUB; PIECHOTA JACEK;
BORYSIUK JOLANTA AGNIESZKA
(54)	Elektrycznie sterowany
Dirakowski przyrząd elektroniczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest elektrycznie sterowany Dira-

kowski przyrząd elektroniczny. Przeznaczony do układów elektronicznych przełączających, w tym układów logicznych i tranzystorów. Przyrząd zbudowany jest na jedno - lub wielowarstwowym
grafenie, przełączany polem elektrycznym, zawierającym składową
równoległą do powierzchni grafenu, wykorzystującego liniową zależność dyspersyjną elektronów, tzn. umożliwiającą ruch nośników
o zerowej masie efektywnej. Warstwa grafenowa o ułożeniu warstw
AA’ (1) umieszczona jest na powierzchni tlenku cynku (5), na niej jest
osadzona metalowa elektroda (2) pełniąca rolę źródła, a w odległości 20 mikrometrów od niej druga elektroda metalowa (3) pełniąca
rolę drenu. Na dwóch wyciętych w grafenie paskach o szerokości
10 mikrometrów odsłaniających ZnO (5) umieszczone są w bezpośrednim sąsiedztwie warstwy grafenowej dwie elektrody (4),
pełniące rolę bramki. Przyrząd znajdzie zastosowanie w układach
elektronicznych przełączających. Układy takie mogą dokonywać
bardzo szybkich operacji logicznych i matematycznych, będących
podstawą współczesnych komputerów. Wysoka jakość pozwala
na szerokie zastosowanie w elektronice przemysłowej i technologiach komputerowych.
(4 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 04 04

A1 (21) 399789 (22) 2012 07 03
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa
(72) PRZEŹDZIECKA EWA; KOZANECKI ADRIAN
(54) Struktura detektora UV oraz sposób wykonania
struktury detektora UV
(57) Przedmiotem wynalazku jest struktura detektora UV na ba-

zie struktury p-n oraz sposób wykonania tej struktury. Struktura
ma podłoże z warstwą n-GaN lub samą warstwę n-GaN, na której
znajduje się warstwa buforowa ZnO zawierająca domieszkę As
i/lub Sb oraz podwójnie domieszkowana As i Sb warstwa p-ZnO.
Sposób wytwarzania struktury polega na tym, że na powierzchni
warstwy n-GaN za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych najpierw w temp 350-500°C prowadzi się wzrost warstwy buforowej
ZnO zawierającej As i/lub Sb, a następnie dopiero wzrost warstwy
p-ZnO, którą domieszkuje się jednocześnie As i Sb. Po osadzeniu
tych warstw wykonuje się kontakty metaliczne i poddaje strukturę
wygrzewaniu w temp. 300-800°C przez 0,5-15 minut, w atmosferze
tlenu.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399694 (22) 2012 06 27
(51) H02J 3/18 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) SYROKA ZENON; LIPIŃSKI SEWERYN; LANGE ANDRZEJ
(54)	Układ kompensacji mocy biernej
podstawowej harmonicznej
o regulowanej wartości wraz z filtracją
wyższej harmonicznej
w sieci elektroenergetycznej średniego
lub wysokiego napięcia
(57) Układ kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicz-

nej o regulowanej wartości, wraz z filtracją wyższej harmonicznej
w sieci elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia
charakteryzuje się tym, że składa się z transformatora zasilającego (1), transformatora kilkuuzwojeniowego minimum trzyuzwojeniowego (2) o jednym uzwojeniu średniego (SN) lub wysokiego
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napięcia (WN) i kilku uzwojeń niskiego napięcia (nn), do którego
dołączono po stronie uzwojeń niskich napięć za pomocą styczników (3) baterie kondensatorów (4).
(1 zastrzeżenie)
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prędkości synchronicznej ns1 wynikającej z liczby par biegunów
uzwojenia głównego (5), następnie jednocześnie poprzez rozwarcie styków A (6) aparatury łączeniowej (7) i zwarcie styków B (8)
aparatury łączeniowej (7) dokonuje się włączenia w szereg z uzwojeniem głównym (5) uzwojenia pracy (9).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399688 (22) 2012 06 27
(51) H02M 1/42 (2007.01)
(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra
(72) FEDYCZAK ZBIGNIEW; KANIEWSKI JACEK
(54)	Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora
przepięć i zapadów napięcia przemiennego
(57) Układ ma pierwsze końce głównych uzwojeń wtórnych

A1 (21) 401961 (22) 2012 12 10
(51) H02K 19/10 (2006.01)
H02K 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) JĘDRYCZKA CEZARY; SZELĄG WOJCIECH;
KOŁOWROTKIEWICZ JERZY
(54) Sposób poprawy współczynnika mocy i sprawności
silników synchronicznych magnetoelektrycznych
o rozruchu asynchronicznym
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy współczynni-

ka mocy i sprawności silników synchronicznych magnetoelektrycznych o rozruchu asynchronicznym mający zastosowanie w układach
napędowych, w których konieczne jest uzyskanie dużych wartości
momentu rozruchowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
sprawności oraz dużego współczynnika mocy. Sposób poprawy
współczynnika mocy i sprawności silników magnetoelektrycznych
o rozruchu asynchronicznym polega na tym, że po umieszczeniu
w żłobkach stojana maszyny cewek uzwojenia głównego oraz
cewek uzwojenia pracy załącza się trójfazowy układ zasilający (4)
na uzwojenie główne (5) poprzez zwarcie styków A (6) aparatury
łączeniowej (7), natomiast styki B (8) aparatury łączeniowej (7) pozostawia się rozwarte do czasu osiągnięcia przez wirnik maszyny

transformatora (WG1, WG2,..., WGN) połączone z odpowiadającymi
im zaciskami (U1, U2,..., UN) n-fazowego odbiornika (ODB). Pierwsze końce pomocniczych uzwojeń wtórnych transformatora (WP1,
WP2,...., WPN) połączone są z odpowiadającymi im wejściowymi
zaciskami przekształtnika AC/AC. Drugie końce głównych uzwojeń
wtórnych transformatora (WG1, WG2,..., WGN) połączone są z odpowiadającymi im zaciskami wyjściowymi przekształtnika AC/AC. Drugie końce pomocniczych uzwojeń wtórnych transformatora (WP1,
WP2,..., WPN) połączone są ze sobą. Do zacisków (U1, U2, ..., UN)
n-fazowego odbiornika (ODB) przyłączony jest sterownik kompensatora (SK), którego wyjścia dołączone są do zacisków sterujących
odpowiadających im dwukierunkowych łączników energoelektronicznych strony zasilania (ŁZ1, ŁZ2,..., ŁZN) i dwukierunkowych łączników energoelektronicznych strony odbiornika (ŁO1, ŁO2,..., ŁON).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 399721 (22) 2012 06 29
(51) H04L 12/00 (2006.01)
(71) OPTIDATA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) OLEARCZUK DARIUSZ
(54) Sposób komunikacji pomiędzy rozproszonymi
terminalami mobilnymi a centralnym serwerem
terminali w systemie wspomagającym zarządzanie
magazynem
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że całość konfiguracji jest

elastycznie zdefiniowana na poziomie serwera bazy danych, który przekazuje do terminala mobilnego pełną informację o wyglądzie interfejsu użytkownika, zaś przetwarzanie danych, walidację
ich poprawności i sposób prezentacji reguluje serwer bazy danych
bez ingerencji w kod programu dla urządzeń mobilnych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399731 (22) 2012 06 29
(51) H04N 7/18 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
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(71) LAB4MOTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(72) NAGANOWSKI ALEKSANDER; PLUCIŃSKI JACEK;
DOBROCZYŃSKI DAMIAN; SKORACKI KRZYSZTOF
(54) Sposób monitorowania efektywności wykorzystania
wewnętrznej przestrzeni handlowej
(57) Sposób monitorowania wykorzystania wewnętrznej prze-

strzeni handlowej polegający na tym, że następuje odnajdywanie
poruszających się obiektów i analiza ich ruchu z wykorzystaniem
funkcji liczby, w której określa się średnią liczbę poruszających się
obiektów, funkcji kierunku, w której określa się średni wektor kierunku przemieszczania się obiektów, funkcji prędkości, w której
określa się średni wektor prędkości obiektów z wykorzystaniem
różnicy między czasem wejścia a czasem wyjścia z obszaru monitorowania, funkcji czasu, w której określa się momenty zatrzymania
się obiektu, przy czym powyższe funkcje są przechowywane w bazie danych serwera i mogą być przedstawiane w formie graficznej
za pomocą określonych aplikacji, dających możliwość wyświetlania
mapy sklepu, schematycznego planu obszaru monitorowanego
z regałami, wyspami, słupami i kasami, a także obserwacji wyników
zapisanych w bazie funkcji naniesionych na plan sklepu, przy czym
zachodzące zmiany, jakie reprezentują zapisane funkcje, są wyświetlane na planie sklepu i można je obserwować w czasie rzeczywistym lub według zadanego czasu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399809 (22) 2012 07 05
(51) H05B 3/74 (2006.01)
H05B 6/12 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
(71) Diehl AKO Stiftung & Co. KG, Wangen, DE
(72) KOWALSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób i układ gradientowego wskazywania
ciepła resztkowego płyt kuchennych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu gradientowego wskazywa-

nia ciepła resztkowego płyt kuchennych indukcyjnych, w którym
mierzy się temperaturę płyty grzejnej albo pieca za pomocą czujnika (2), umieszczonego pod elementem grzewczym (1); generuje
się, za pomocą czujnika (2) sygnał cyfrowy lub analogowy proporcjonalny do wartości zmierzonej temperatury, który wysyła się
do jednostki mikrokontrolera MCU (3); poddaje się obróbce cyfrowej sygnał, wygenerowany przez czujnik (2) temperatury, w celu
wytworzenia sterującego sygnału, który wykorzystuje się do sterowania jasnością lub barwą wyświetlacza temperaturowego (4);
konwertuje się sygnał z czujnika 2 temperatury na sygnał sterujący
wyświetlaczem (4) za pomocą jednostki mikrokontrolera MCU (3);
uzyskuje się z mikrokontrolera MCU (3) dla wyświetlacza informację
w formie danych cyfrowych o aktualnej żądanej jasności wskaźnika
temperatury, którym to danym bezpośrednio przypisuje się odpowiednią barwę i jasność wyświetlanych symboli oraz zmienia się
wskazania na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym proporcjonalnie
do dostarczonej informacji o temperaturze.
(17 zastrzeżeń)
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A1 (21) 399689 (22) 2012 06 27
(51) H05B 37/02 (2006.01)
(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY EKOPROGRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pęgów
(72) DZIAGACZ ANDRZEJ; WOŹNIAK ROBERT;
CHAMARA PAWEŁ
(54) Źródło prądowe do zasilania diod LED
(57) Przedmiotem wynalazku jest źródło prądowe do zasilania
diod LED, znajdujące zastosowanie, zwłaszcza w lampach oświetlenia halowego i ulicznego. Źródło prądowe ma co najmniej dwa
konwertery (K1, K2,..., Kn) przekształcające napięcie wejściowe,
z których każdy zasilany jest źródłem napięciowym (U1, U2,..., Un)
włączanym włącznikiem (S1, S2,..., Sn). Wyjście każdego konwertera
(K1, K2,..., Kn) stanowi źródło prądowe (I1, I2,..., In) zasilające co najmniej jedną matrycę (M1, M2,..., Mn). Pomiędzy matrycę LED (M1)
i każde źródło prądowe (I1, 12,..., In) włączona jest dioda Schottky’ego
(Z1, Z2,..., Zn).
(3 zastrzeżenia)

II. Wzory użytkowe

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

(54) Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę
(57) Doniczka ze zbiornikiem na wodę posiadająca pojemnik

do sadzenia roślin charakteryzuje się tym, że składa się z pojemnika (1) mającego z boku zbiorniczek (2) przymocowany w dolnej
części pojemnika (1) pełniący funkcję uchwytu, zaś na ściance pomiędzy pojemnikiem (1) a zbiorniczkiem (2) znajdują się otwory (3).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121156 (22) 2012 06 29
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów
(72) POLAK ANDRZEJ
(54) Doniczka do uprawy roślin
(57) Doniczka jest wykonana z tworzywa sztucznego i zawiera

korpus (1), na górnej krawędzi którego jest wsparta nakrywka (2)
oraz zawiera pojemnik (3) na ziemię do uprawy roślin, umieszczony
wewnątrz korpusu (1). Nakrywka (2) doniczki posiada krawędź wewnętrzną położoną poniżej swej górnej krawędzi, zaś pojemnik (3)
doniczki jest wsparty swym obrzeżem dolnym (5) na bocznej ściance korpusu (1), zaś obrzeże górne (6) pojemnika (3) jest umieszczone za krawędzią wewnętrzną nakrywki (2) patrząc od środka
tego pojemnika (3), korzystnie powyżej tej krawędzi wewnętrznej
w nakrywce (2). Wewnątrz pojemnika (3) doniczki jest umieszczona przegroda (9), wsparta na dnie pojemnika (3), tworząc pod sobą
komorę wodną. Doniczka posiada wskaźnik (17) poziomu wody.
Na bocznej ściance korpusu (1) w pobliżu nakrywki (2) są umieszczone wymienne nakładki ozdobne (22), osadzone zaciskowo swymi kształtowymi zaczepami w szczelinach (24) ścianki korpusu (1).
Stosunek odległości dna doniczki od zewnętrznej krawędzi połączenia korpusu (1) z nakrywką (2) do średnicy doniczki w obszarze
tej krawędzi wynosi w przybliżeniu jak 500/390 albo jak 400/390
albo jak 250/390. Doniczka znajduje uniwersalne zastosowanie
do uprawy roślin, zwłaszcza kwiatów w pomieszczeniach domowych i ogrodzie.
(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 121166 (22) 2012 07 03
(51) A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) KRZYŻAK ANETA

U1 (21) 121152 (22) 2012 06 28
(51) A47B 13/08 (2006.01)
A47B 5/00 (2006.01)
(71) MAXLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) URBANEK MARTA
(54) Blat kuchenny
(57) Blat zawierający połączone ze sobą warstwę frontową i pod-

stawę, warstwa frontowa (5) składa się z górnej ścianki (4) i co najmniej jednej ścianki bocznej (10), podstawa wykonana jest z dolnej
ścianki i ścianek wewnętrznych położonych pomiędzy dolną i górną ścianką. Przy czym górna i dolna ścianka położone są do siebie
równolegle i połączone za pomocą bocznej ścianki co najmniej
w części ich obwodu, charakteryzuje się tym, że wewnętrzne
ścianki są tworzone poprzez ścianki rurek położonych prostopadle
do dolnej ścianki.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121162 (22) 2012 07 02
(51) A47F 5/10 (2006.01)
B25H 3/04 (2006.01)
(71) STĘPIEŃ ARTUR
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AS,
Włoszczowa
(72) STĘPIEŃ ARTUR
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(54)	Regał ekspozycyjny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest regał ekspozycyjny

do wystawiania towarów w sklepach i marketach. Regał charakteryzuje się tym, że pionowe nogi osadzone są w otworach prostokątnych (7) i opierają się o wewnętrzną powierzchnię dolnych
ścianek (10) poziomych belek (3) oraz są połączone spoinami (8)
z górnymi ściankami (6), a spoinami (9) połączone są z dolnymi
ściankami (10).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121794 (22) 2013 03 04
(51) A61D 3/00 (2006.01)
A01K 1/02 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków
(72) SCHWARZ TOMASZ
(54)	Kojec diagnostyczny
(57) Podstawowa konstrukcja kojca w postaci zbliżonej do pro-
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U1 (21) 121175 (22) 2012 07 06
(51) A61G 17/00 (2006.01)
(71) LINDNER ZBIGNIEW
ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO LINDNER,
Wągrowiec
(72) LINDNER ZBIGNIEW
(54)	Trumna do szybkiego i samodzielnego montażu
(57) Trumna do szybkiego i samodzielnego montażu, składają-

ca się z części górnej, czyli wieka, składającej się z dwóch ścianek
bocznych, dwóch szczytów oraz dekla, oraz z części dolnej, składającej się z dwóch ścianek bocznych, dwóch szczytów oraz podłogi, charakteryzuje się tym, że ścianka (3) boczna ze szczytem (5)
połączona jest metalowym łącznikiem (4) dwuteowym, wbitym
we wcześniej wyfrezowane gniazdo, natomiast dekiel (1) połączony
jest do ścianek (3) bocznych i do szczytów (5) z wykorzystaniem kątowego złącza mimośrodkowego, które włożony jest w nawiercone
wcześniej otwory montażowe kątowego złącza mimośrodkowego,
natomiast ścianki (6) boczne połączone są ze szczytami (8) za pomocą metalowego łącznika (4) dwuteowego, wbitego we wcześniej wyfrezowane gniazdo, natomiast dno (7) trumny połączone
jest ze ściankami (6) bocznymi i ze szczytami (8) poprzez wpasowanie we wcześniej wyfrezowane w ściankach (6) bocznych i szczytach (8) specjalne gniazda.
(1 zastrzeżenie)

stopadłościennego kosza, utworzonego z wzdłużnie zamkniętego z jednego krótszego boku wahadłową bramką, posiadającego
wzdłuż drugiego krótszego boku koryto na paszę, została wyposażona w nisko osadzoną na ramie (1) kojca ażurową podłogę (2).
Do krótszego boku ramy kojca, dzieląc go na dwie części zamontowana jest wahadłowo ażurowa przegroda, która w części przedniej
zawieszona jest tuż nad podłogą kojca, a w części tylnej zwężona
gwałtownie od dołu. Przegroda (3) wyposażona jest w przymocowany od góry na zawiasie pręt (4) z kilkoma rozmieszczonymi
wzdłużnie w części końcowej pionowymi trzpieniami. Na prawym
boku ramy kojca, odpowiednio w miejscu zwężenia przegrody (3)
zamontowana jest wahadłowo ażurowa, lekko wygięta w dół podpórka (5) mostkowa mocowana rozłącznie do przeciwległego boku
ramy kojca. Ponadto przed bramką (7) zamykającą kojec znajduje się
dodatkowa bramka (6) niska, zamocowana dwustronnie do ramy
kojca.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121157 (22) 2012 06 30
(51) A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
(71) INSTAL WARSZAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) CZYŻYK JAN; LASKOWSKI ZBIGNIEW
(54)	Zespół dysz dozujących
(57) Zespół składa się z dysz (1) umieszczonych w komorze wtry-

skowej stanowiącej część instalacji z wymuszonym obiegiem powietrza, oraz ruchomego korpusu, do którego są przymocowane
dysze (1) za pośrednictwem sztywnych segmentów rurowych (2)
z kanałami zasilającymi. Komorę wtryskową stanowi przelotowy
kanał (4) o przekroju prostokątnym, w którego ściance górnej jest
wykonany otwór montażowy. Ruchomy korpus stanowi przesuwna
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osłona (3) otworu montażowego wykonana ze sztywnej płyty
z otworami, w których są osadzone obrotowo-przesuwnie segmenty rurowe (2) łączące dysze (1) umieszczone w komorze wtryskowej z zewnętrznymi przewodami ciśnieniowymi zasilającymi
dysze, przy czym segmenty rurowe (2) są usytuowane prostopadle
do ścianki górnej przelotowego kanału (4) a osłona (3) jest zamocowana przesuwnie w kierunku równoległym do osi wzdłużnej
komory.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121161 (22) 2012 07 02
(51) A63B 21/068 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63B 21/018 (2006.01)
(71) TRIETIAKOW WŁADIMIR, Kraków
(72) TRIETIAKOW WŁADIMIR
(54) Domowe urządzenie do ćwiczeń fizycznych
(57) Urządzenie do ćwiczeń fizycznych składa się z systemu nici

i znanych dwóch bloków (mających koła z kolistą rynną), dwóch
rękojeści (9) i dwie nie zmniejszające się pętle (7) dla nóg.
(1 zastrzeżenie)
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RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 121141 (22) 2012 06 25
(51) B01L 3/00 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) ŻUKOWSKI WITOLD; RADOMSKI PIOTR
(54)	Zdalny dozownik cieczy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zdalny dozownik cie-

czy zawierający strzykawkę medyczną, trójnik do wenflonu oraz zawory zwrotne, charakteryzujący się tym, że strzykawka (1) jest połączona w sposób rozłączalny przy pomocy elastycznego rurowego
łącznika (2) do bocznego odejścia trójnika (3) do wenflonu. Trójnik
jest zaworem trójdrogowym. Dolny króciec trójnika (3) jest osadzony w stożkowym gnieździe sztywnego łącznika (4) do wenflonu, zamocowanego w większym otworze korka (5), mocującego dozownik na pojemniku (6) z dozowaną cieczą. Dolny koniec łącznika (4),
osadzony w większym otworze korka (5), jest połączony z drugim
elastycznym rurowym łącznikiem (7), do którego przyłączony jest
wylot pierwszego zaworu zwrotnego (8). Do usytuowanego u dołu
wlotu zaworu zwrotnego (8) podłączona jest elastyczna rurka (9).
Korek (5) ma drugi mniejszy, odpowietrzający otwór (10). Z klei
do górnego króćca trójnika (3) przy pomocy trzeciego elastycznego rurowego łącznika (11) przyłączony jest drugi zawór zwrotny (12).
Do wylotu drugiego zaworu zwrotnego (12) za pomocą czwartego
elastycznego łącznika rurowego (13) podłączona jest wypływowa
rurka (14) o skierowanym w dół, zwężonym wylocie.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121142 (22) 2012 06 25
(51) B01L 3/00 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków
(72) ŻUKOWSKI WITOLD; RADOMSKI PIOTR
(54) Dozownik cieczy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dozownik cieczy za-

wierający strzykawkę medyczną, trójnik do wenflonu oraz zawory
zwrotne, który charakteryzuje się tym, że strzykawka (1) połączona
jest w sposób rozłączalny z górnym odejściem trójnika (2) do wenflonu. Trójnik (2) do wenflonu jest zaworem trójdrogowym. Dolny
króciec trójnika (2) do wenflonu jest osadzony w stożkowym gnieździe sztywnego łącznika (3), zamocowanego w większym otworze
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korka (4), mocującego dozownik na pojemniku (5) z dozowaną cieczą. Koniec dolny łącznika (3) jest osadzony w większym otworze
korka (4) i jest on połączony z pierwszym elastycznym rurowym
łącznikiem (6). Z kolei do pierwszego elastycznego łącznika rurowego (6) przyłączony jest wylot pierwszego zaworu zwrotnego (7).
Natomiast do usytuowanego u dołu wlotu pierwszego zaworu
zwrotnego (7) podłączona jest elastyczna rurka (8). Korek (4) ma
drugi mniejszy, odpowietrzający otwór (9). Natomiast do bocznego
króćca trójnika (2) do wenflonu przy pomocy drugiego elastycznego rurowego łącznika (10) przyłączony jest drugi zawór zwrotny (11).
Do wylotu drugiego zaworu zwrotnego (11), za pomocą trzeciego
elastycznego łącznika rurowego (12) podłączona jest wypływowa
rurka (13) o skierowanym w dół, zwężonym wylocie.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121138 (22) 2012 06 25
(51) B23B 27/22 (2006.01)
(71) RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE, Lublin
(72) RESZKA GRZEGORZ; KRZYWICKI MARCIN;
DZIUBA MAREK
(54)	Korpus stalowy z wlutowanymi płytkami
z diamentu polikrystalicznego
(57) Korpus stalowy z wlutowanymi płytkami z diamentu polikry-

stalicznego przeznaczony do wykorzystania w procesie obróbki
skrawaniem, zbudowany z korpusu stalowego i płytki skrawającej,
która jest przymocowana za pomocą lutu twardego (3) charakteryzuje się tym, że płytka skrawająca zbudowana z diamentu polikrystalicznego posiada łamacz wióra (17) rozciągający się wzdłuż
krawędzi skrawających (15) i (19) oraz promienia (20).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121164 (22) 2012 07 02
(51) B23K 26/14 (2006.01)
B23K 26/20 (2006.01)
(71) WYTWÓRNIA
SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-RZESZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(72) MAZUR-STĘPLEWSKA EWELINA; BARZYCKI SZYMON
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(54)	Zespół dyszy do spawania laserowego
w osłonie gazowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół dyszy przezna-

czony do spawania laserowego w osłonie gazowej. Dysza lasera (2)
jest umieszczona współosiowo wewnątrz cylindrycznej osłony (3),
która posiada rozmieszczone na zewnątrz naprzeciwko siebie dwa
króćce (4) a wewnątrz ma zamocowaną przegrodę (6) z otworami.
Do części górnej cylindrycznej osłony (3), która ma kształt ściętego stożka, jest zamocowana rozłącznie za pomocą pierścienia
osadczego prostokątna płytka mocująca (10), która posiada otwór
centralny i cztery rozmieszczone w narożach otwory prowadzące,
poprzez które jest osadzona suwliwie na czterech gwintowanych
trzpieniach prowadzących (15) zamocowanych w uchwycie (1).
Na każdym z czterech gwintowanych trzpieni prowadzących (15)
jest nakręcona para okrągłych pokręteł regulacyjnych (16), pomiędzy którymi znajdują się naroża prostokątnej płytki mocującej (10).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121145 (22) 2012 06 26
(51) B42D 3/00 (2006.01)
(71) SIP JAN
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO-REKLAMOWE
TONGRAF, Piła
(72) SIP JAN
(54) Okładka do książki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest okładka do wydaw-

nictw książkowych, kalendarzy, katalogów oraz albumów stosowanych w introligatorskich procesach oprawiania książek. Okładka
do książek charakteryzuje się tym, że na zewnętrznych i częściowo
wewnętrznych płaszczyznach okładzin (4) i grzbietu (5) przyklejona
jest oklejka (6), a na każdej z wewnętrznych płaszczyzn okładzin (4)
przyklejona jest jedna połowa wyklejki (7), stanowiącej w pół złożony arkusz papieru, natomiast druga połowa wyklejki (7) cienkim
paskiem, przy samym grzbiecie (5) wkładu (2) książki, przyklejona
jest do pierwszej oraz do ostatniej kartki wkładu (2) książki.
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121144 (22) 2012 06 26
(51) B42D 15/10 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
G06K 19/08 (2006.01)
(71) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) WÓJCIK PAWEŁ; ZIÓŁKOWSKI SŁAWOMIR;
RAGUS JOANNA; BIERNACKI ARIEL;
OLSZYŃSKA AGATA;
LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ EWA
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(54) Dokument zabezpieczony
(57) Dokument zabezpieczony w postaci karty będącej lamina-

tem warstw z poliwęglanu, na które naniesione są oznaczenia stałe,
oznaczenia personalizowane i lentikularny obraz złożony kompatybilny z soczewkami lentikularnymi ukształtowanymi w warstwie
zewnętrznej karty. Lentikularny obraz złożony (207L) jest personalizowany i wielokolorowy, przy czym personalizowany lentikularny
obraz złożony naniesiony jest na inną warstwę niż warstwa (204)
zawierająca oznaczenia stałe (208).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122055 (22) 2013 05 16
(51) B60K 15/07 (2006.01)
F17C 13/04 (2006.01)
F16L 29/00 (2006.01)
(31) MI2012/U000248 (32) 2012 07 03
(33) IT
(71) Faro SRL, Brescia, IT
(72) MONDINELLI FRANCESCO, IT
(54)	Kształtki rurowe do udoskonalonego
zaworu dla LPG
(57) Kształtki rurowe do udoskonalonego zaworu (10) dla LPG,

odpowiedniego zwłaszcza dla zbiorników pojazdu mechanicznego i obejmującego podporę (12) posiadającą sparowane gniazda, w których rozmieszczone są odpowiednie korpusy z mosiądzu (14), (16), od których rozciąga się, w kierunku do dołu, równa
liczba przewodów rurowych (18), (20), z których jeden dostarcza
gaz do zbiornika pojazdu podczas napełniania, natomiast drugi
doprowadza go do silnika w celu spalania. Wymienione przewody (18) i (20) są wykonane z aluminium lub jego stopów i są przymocowane z wykorzystaniem gwintowanych łączników (22-24)
do korpusów z mosiądzu (14) i (16), w odniesieniu do których
są one izolowane przy użyciu odpowiednich uszczelnień gumowych (28) i (26).
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121143 (22) 2012 06 26
(51) B65D 5/56 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
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(71) ETISOFT PACKAGING SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(72) STRÓZIK BEATA
(54) Opakowanie zabezpieczające
(57) Opakowanie zabezpieczające, zawierające tekturowe ze-

wnętrzne pudło z klapami oraz wypełnienie z pianki poliuretanowej, charakteryzuje się tym, że wypełnienie (103) ma postać
wklęsłej bryły, której ścianki zewnętrzne i podstawa zewnętrzna
przywierają do ścianek wewnętrznych i podstawy wewnętrznej
pudła zewnętrznego (101), a we wnętrzu wypełnienia (103) umieszczone jest tekturowe pudło wewnętrzne (102), którego ścianki zewnętrzne i podstawa zewnętrzna przywierają do ścianki wewnętrznej i podstawy wewnętrznej wypełnienia (103).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 122178 (22) 2013 06 26
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/44 (2006.01)
(31) 2012127090
(32) 2012 06 28
(33) RU
(71) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
Tradepacking Group, Moskwa, RU
(72) TEREKHIN EVGENIY DMITRIEVICH, RU
(54)	Gwintowana zakrętka
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest gwintowana zakrętka

z osłoną, do której przymocowana jest od wewnętrznej strony pierścieniowa wstawka z tworzywa sztucznego z pierścieniem ulegającym zerwaniu w trakcie pierwszego otwarcia, podkładką i gwintem
dostosowanym do gwintu na szyjce butelki, która charakteryzuje
się tym, że zakrętka jest wykonana z materiału cienkościennego
i wyposażona jest w gwint (6), natomiast zrywany pierścień uformowany jest w postaci wstążki, do której z jednej strony przymocowana jest pierścieniowa wstawka za pomocą połączeń po stronie
wewnętrznej, ponadto jeden z końców wstążki, jest wyposażony
w wypust umożliwiający pochwycenie i oderwanie pierścienia
od pierścieniowej wstawki i umieszczony z zachowaniem szczeliny (e) względem drugiego końca (9). Korzystnie, wypust (8) z tyłu
jest połączony z pierścieniem w strefie drugiego końca wstążki,
w mniejszym stopniu, za pomocą jednego połączenia.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121174 (22) 2012 07 06
(51) B65D 85/808 (2006.01)
B65D 85/812 (2006.01)
B65B 29/00 (2006.01)
B65B 29/02 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
(71) MUCZKO ALEKSANDER, Warszawa;
WOJDAK MONIKA, Wesoła
(72) MUCZKO ALEKSANDER; WOJDAK MONIKA
(54) Niezbędnik zintegrowany jednorazowego użytku
do herbat, ziół i innych używek,
porcjowanych w torebkach na sznurku
(57) Niezbędnik zintegrowany jednorazowego użytku do her-

bat, ziół i innych używek, porcjowanych, w torebkach na sznurku,
przeznaczony jest do efektywnego parzenia, precyzyjnego wyciskania esencji i czystego usuwania torebki z naczynia po użyciu.
Niezbędnik posiada dwie płaszczyzny symetryczne wielokątne (1),
dwa boki wachlarzowe (2) oraz uszy symetryczne rozwieralne (3).
Niezbędnik jest wykonany z dwuwarstwowego materiału. Warstwę
zewnętrzną stanowi materiał odporny na wilgoć, a warstwę wewnętrzną materiał chłonny, termoizolujący, spoisty. Niezbędnik jest
ukształtowany jako forma odśrodkowa, dwustronnie symetryczna,
płaska, która poprzez system zaprojektowanych zagięć wypukłych
i wklęsłych przyjmuje formę zmiennie przestrzenną. W punkcie
środkowym jest otwór (4) przeznaczony do przewleczenia sznurka
torebki z herbatą. Dzięki temu niezbędnik jest zintegrowany z torebką i wszelkie czynności z użyciem niezbędnika odbywają się
w osi pionowej torebki, wzdłuż sznurka.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121172 (22) 2012 07 06
(51) B65G 1/02 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
(71) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ, Ogrodniczki
(72) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ
(54) Stelaż na palety
(57) Stelaż na palety posiada kształt graniastosłupa o przekro-

ju trójkątnym, o konstrukcji wsporczej na trzech słupach na jego
krawędziach, dwa słupy skrajne (2) i słup środkowy (1) ze wspornikiem. Dwie z trzech powierzchni bocznych stelaża posiadają rygle
poziome (3), połączone ze słupami (1, 2) tak, aby między ryglami (3),
z odpowiednim luzem, mieściła się paleta. Trzecia ściana nie zawiera rygli poziomych, umożliwiając tym wsuwanie jednego stelaża
w drugi.
(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 121163 (22) 2012 07 02
(51) B65F 1/14 (2006.01)
(71) CZERNIAK MIROSŁAW, Suchy Las
(72) CZERNIAK MIROSŁAW
(54) Oś pojemnika śmieciowego
(57) Oś pojemnika śmieciowego stanowi rura stalowa (1), której

końce uformowane są stożkowo (2) i posiadają rowek obwodowy (4), charakteryzuje się tym, że jej końce są zamknięte ścianami
czołowymi (3) z materiału jednorodnego rury osi.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122561 (22) 2012 06 25
(51) B66C 1/44 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
(71) JAZON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(72) ZADYKOWICZ JAN; CZYŻEWSKI MIROSŁAW
(54) Chwytak poprzeczny zawieszany
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwytak poprzeczny

zawieszany współpracujący z urządzeniem dźwigowym stosowany w budownictwie do przenoszenia i ustawiania ciężkich elementów budowlanych typu obrzeże, krawężnik, blok ścienny itp.
Chwytak poprzeczny zawieszany posiadający korpus składający
się z dwóch połączonych rozłącznie kształtowych ramion (1) oraz
z dwóch łączników (3) złączonych zaczepem (5) i połączonych obrotowo z kształtowymi ramionami (2) wyposażonymi w chwyty
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charakteryzuje się tym, że posiada kierownice (6) usytuowaną prostopadle do osi wzdłużnej chwytów i połączoną rozłącznie poprzez
uchwyt (7) z zaczepem (5). Uchwyt (7) posiada kanałek (7A), w których osadzony jest występ (5A) zaczepu (5) przegubowo połączonego z łącznikami (3), które są połączone obrotowo z kształtowymi
ramionami (1) oraz kanałek (7B), w którym znajduje się sworzeń (9)
służący do mocowania z urządzeniem dźwigowym.
(4 zastrzeżenia)

65
DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 121139 (22) 2012 06 25
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
(71) SOJA TADEUSZ TABOSS
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
I ŚLUSARSTWO, Nysa
(72) SOJA TADEUSZ
(54) Środek stabilizacji warstwy wierzchniej gruntu
(57) Środek do stabilizacji warstwy wierzchniej gruntu umożliwia

U1 (21) 122623 (22) 2012 06 25
(51) B66C 1/44 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
(71) JAZON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(72) ZADYKOWICZ JAN; CZYŻEWSKI MIROSŁAW
(54) Chwytak wzdłużny zawieszany
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwytak wzdłużny

zawieszany współpracujący z urządzeniem dźwigowym przeznaczony do przenoszenia i ustawiania ciężkich elementów budowlanych typu obrzeże, krawężnik, blok ścienny itp. Chwytak wzdłużny
zawieszany posiadający korpus (1) połączony z dwoma współpracującymi ze sobą ramionami (2) wyposażonymi w zaczepy chwytowe (2A) charakteryzuje tym, że posiada kierownicę (4), która umożliwia przy jednoosobowej obsłudze umieszczanie przenoszonego
elementu w miejsce przeznaczenia. Kierownica (4) połączona jest
poprzez uchwyt z korpusem (1), którego przegubowe ramiona (2)
sprzężone są ze sobą rozłącznie za pomocą sworznia. W górnej
części korpus (1) posiada wyprofilowany wypust eliminujący ruch
obrotowy w połączeniu sworzniowym korpus-uchwyt.
(6 zastrzeżeń)

technologiczne połączenie wewnątrz oczek elementów wykładziny z geomembrany z biowłókniny. Środek do stabilizacji warstwy
wierzchniej gruntu, utworzony z szeregu pasów elastycznych o szerokości od 22 do 300 mm, przy czym powierzchnie boczne pasów
są połączone ze sobą tak, że tworzą siatkę, charakteryzuje się tym,
że oczka (1), utworzone z elastycznych pasów (2) posiadają kształt
sześcioboku o wydłużonych przeciwległych dwóch bokach.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121154 (22) 2012 06 29
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów
(72) POLAK ANDRZEJ
(54) Studzienka kanalizacyjna pełna
(57) Studzienka kanalizacyjna zawiera korpus (1), pokrywę (2) i rurę

odpływową, do połączenia z instalacją kanalizacyjną. Korpus (1), pokrywa (2) i rura odpływowa są wykonane z tworzywa sztucznego.
Korpus (1) w widoku z góry ma kształt zbliżony do kwadratowego,
z uformowanym na jego górnej powierzchni współśrodkowym
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wybraniem okrągłym (3), w którym jest umieszczona pokrywa (2)
pełna, zasadniczo nieprzepuszczalna dla ścieków, osadzona wychylnie na zawiasie, wspartym w gnieździe kształtowym (5) korpusu (1). Wybranie okrągłe (3) korpusu (1) jest połączone od spodniej
strony ze ścianką cylindryczną (6), zakończoną klinowymi zaczepami sprężystymi (7). Na ściance cylindrycznej (6) jest osadzona
rura odpływowa w postaci rury teleskopowej (8), zaś na rurze teleskopowej (8), od strony jej osadzenia na ściance cylindrycznej (6)
korpusu (1), są obwodowe otwory zaczepowe (9), w których są zatrzaśnięte zaczepy sprężyste (7) korpusu (1). Pokrywa (2) od strony przeciwnej do swego zawiasu posiada otwór cylindryczny (10),
w którym jest osadzony obrotowo zamek (11) połączony sztywno
z zasuwą (12), wyposażoną w języczek (13), zaczepiony w gnieździe
zaczepowym (14) korpusu (1). Studzienka znajduje uniwersalne
zastosowanie do osadzania w na powierzchni gruntu i połączenia
z rurą instalacji kanalizacyjnej.
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(71) ŻELEŹNICKI JAROSŁAW NOR-KAM
ROBOTY ZIEMNE USŁUGI BUDOWLANE, Chełm
(72) ŻELEŹNICKI JAROSŁAW
(54)	Komora piwniczna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest komora piwniczna

wolnostojąca wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych. Istota rozwiązania polega na tym, że komora składa się
z kształtki dolnej (1) i kształtki (2) górnej, przy czym kształtka (1)
dolna ma postać prostokątnej, otwartej skrzyni, która ma w jednej
ze ścian prostokątne wycięcie (3), natomiast kształtka (2) górna ma
postać odwróconej niecki w postaci zbliżonej do półwalca, i jest zamknięta z jednej strony czaszą o powierzchni owalnej, zaś z drugiej
strony jest zakończona ścianą prostopadłą do osi niecki, a ponadto
w ścianie jest prostokątne wycięcie (8).
(4 zastrzeżenia)

(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 121155 (22) 2012 06 29
(51) E03F 5/04 (2006.01)
(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów
(72) POLAK ANDRZEJ
(54) Studzienka kanalizacyjna ściekowa
(57) Studzienka kanalizacyjna ściekowa zawiera korpus (1), pokry-

wę (2) i rurę odpływową do połączenia z instalacją kanalizacyjną,
wykonane z tworzywa sztucznego. Korpus (1), w widoku z góry, ma
kształt zbliżony do kwadratowego z uformowanym na jego górnej
powierzchni współśrodkowym wybraniem okrągłym (3), w którym
jest umieszczona ściekowa pokrywa (2) z otworami przelotowymi. Pokrywa (2) jest osadzona wychylnie na zawiasie, wspartym
w gnieździe kształtowym (5) korpusu (1). Wybranie okrągłe (3) jest
połączone od spodniej strony ze ścianką cylindryczną (6), zakończoną klinowymi zaczepami sprężystymi (7). Na ściance cylindrycznej (6) jest osadzona rura teleskopowa (8), na której, od strony
jej osadzenia na ściance cylindrycznej (6), są obwodowe otwory zaczepowe (9), w których są zatrzaśnięte zaczepy sprężyste (7) korpusu (1). Na górnej powierzchni korpusu (1) są uformowane występy
obwodowe, dopasowane szerokością do występów trapezowych
pokrywy (2), a pomiędzy tymi występami, na górnej powierzchni
korpusu (1) oraz po górnej i spodniej stronie pokrywy (2), są uformowane wybrania obwodowe, przy czym na wybraniach obwodowych korpusu (1) są uformowane pogłębione wybrania kuliste
w kształcie wycinka kuli, tworząc kanały spływowe na pokrywie (2)
i korpusie (1) oraz szczeliny przelotowe pomiędzy nimi.
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121165 (22) 2012 07 03
(51) E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E02D 27/01 (2006.01)
E02D 29/00 (2006.01)

U1 (21) 121136 (22) 2012 06 23
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 2/14 (2006.01)
(71) LEIER MARKOWICZE
SPÓŁKA AKCYJNA, Cegielnia-Markowicze
(72) KULIK GRZEGORZ
(54) Pustak ścienny, zwłaszcza ceramiczny
(57) Pustak charakteryzuje się tym, że otwory (1) o zarysie prosto-

kąta usytuowane są w jednakowych rzędach, tworzą regularną siatkę i mają jednakowy przekrój, przy czym dłuższe boki (2) prostokątnych otworów (1) są równoległe do dłuższych boków (3) pustaka.
Pustak na wszystkich zewnętrznych ściankach ma jedynie rowki (5)
na zaprawę tynkową.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121168 (22) 2012 07 05
(51) E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(71) WALA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice
(72) WALA IRENEUSZ; JĘDRUSIK ADRIAN
(54)	Złącze do mocowania skrzydłowej części zawiasu
z profilem drzwiowym lub okiennym
(57) Złącze do mocowania skrzydłowej części zawiasu z profilem
drzwiowym lub okiennym ma część skrzydłową zawiasu połączoną
poprzez płytkę dociskową, znajdującą się po stronie zewnętrznej
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profilu, z elementem mocującym umieszczonym w komorze wewnątrz profilu i zbliżonym kształtem do prostopadłościennej kostki,
za pomocą elementów gwintowanych osadzonych w współosiowych otworach wykonanych w części skrzydłowej zawiasu, ściance profilu oraz płytce dociskowej w co najmniej jednym rzędzie,
charakteryzuje się tym, że w ściance profilu (5) jest wykonane
wybranie w którym jest osadzony element mocujący (3) trwale
połączony z płytką dociskową (2), a w kształtowym otworze w elemencie mocującym (3) jest osadzona przesuwnie złączka mająca
postać połączonych powierzchnią boczną co najmniej trzech tulejek, w których są osadzone końce elementów gwintowanych, przy
czym element mocujący (3) jest osłonięty po spodniej stronie osłoną (10) połączoną z nim rozłącznie, oraz ma co najmniej jeden element podporowy (14) z elementami osadczymi (16a) dla końców
elementów złącznych gwintowanych, które łączą element podporowy (14) z płytką dociskową (2).
(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 121169 (22) 2012 07 05
(51) E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(71) WALA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice
(72) WALA IRENEUSZ; JĘDRUSIK ADRIAN
(54)	Złącze mocująco-regulacyjne skrzydłowej części
zawiasu z profilem drzwiowym lub okiennym
(57) Złącze mocująco-regulacyjne skrzydłowej części zawiasu
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U1 (21) 121153 (22) 2012 06 28
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
(71) POLFORM POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Tomyśl
(72) POPLEWSKI SERGIUSZ
(54)	Rama okienna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rama okienna z two-

rzywa sztucznego, mająca zastosowanie do osadzania szyby
w ościeżnicy lub otworach okiennych drzwi, bram garażowych,
bram przemysłowych. Charakteryzuje się tym, że każdy z elementów ramy (1) na każdym z boków ma kilka symetrycznie względem
siebie usytuowanych gniazd (4) do mocowania łącznika (5), z których każde ma cylindryczny kształt z usytuowanymi na powierzchni wewnętrznej zaczepiaczami (6), o przekroju w płaszczyźnie
przechodzącej przez oś główną gniazda (4) zbliżonym do trójkąta
prostokątnego, skierowanymi skośną powierzchnią ku wlotowi
gniazda (4), oraz prowadnice (7) skrzydeł łącznika (5), przy czym
łącznikiem (5) jest cylindryczny element z wzdłużnymi skrzydłami
do osadzania w prowadnicach (7) gniazda (4), a na powierzchni
cylindrycznej ma osadzone symetryczne względem płaszczyzny
prostopadłej do osi wzdłużnej łącznika (5) łukowe zaczepiacze (9)
o przekroju w płaszczyźnie przechodzącej przez oś główną gniazda zbliżonym do trójkąta prostokątnego, skierowanymi skośną powierzchnią ku skrajom łącznika (5) ponadto, symetrycznie względem płaszczyzny przechodzącej przez skrzydła i w płaszczyźnie
prostopadłej do niej, łącznik (5) z każdej strony ma dwa blokowniki (10), mające na trzpieniu głowicę blokującą (11) o płaszczyznach
blokujących (12), pochylonych pod kątem kilkunastu stopni względem osi głównej łącznika (5).
(1 zastrzeżenie)

z profilem drzwiowym lub okiennym, ma co najmniej jedną część
skrzydłową, zawiasu z elementami żebrowymi, połączoną poprzez
znajdujący się po stronie zewnętrznej profilu element oporowy,
w kształcie kasetowej pokrywy o obrysie zbliżonym do prostokąta,
z elementem mocującym (4a, 4b), za pomocą elementów gwintowanych przechodzących przez powierzchnie części skrzydłowej
zawiasu, ścianki profilu (2) oraz elementu oporowego. Element
oporowy ma po stronie spodniej wypusty osadzone w otworach w ścianie profilu (2) oraz ma wzdłużne przelotowe rowki,
w których są osadzone elementy żebrowej części skrzydłowej
zawiasu. Ponadto w co najmniej jednym elemencie mocującym
(4a, 4b) znajdują się elementy osadcze (19a) dla końców elementów gwintowanych oraz śruby złącznej (18) rozmieszczone w dwu
komorach (2’, 2”) profilu (2). Elementy gwintowane po stronie
łba są osadzone w wzdłużnej szczelinie w każdej łączonej części
skrzydłowej zawiasu.
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121173 (22) 2012 07 06
(51) E06B 9/52 (2006.01)
B63B 19/04 (2006.01)
(71) MILEWSKI JERZY, Warszawa
(72) MILEWSKI JERZY
(54) Moskitiera, zwłaszcza do luków pokładowych
łodzi żaglowych
(57) Moskitiera, zwłaszcza do luków pokładowych łodzi żaglowych

z płaską ramką zamykającą, wyposażoną w siatkę ochronną, polega
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na tym, że ma prostopadłościenną ramkę wsporczą (W), przy czym
do pierwszej z jej wewnętrznych powierzchni jest zamocowana
pierwsza część zawiasów, a do jej przeciwległej wewnętrznej powierzchni pierwsza część zamka, natomiast ramka zamykająca (M)
ma z jednej strony zamocowaną drugą część zawiasów, a z drugiej
swojej strony ma zamocowaną drugą część (K2) zamka. Korzystne
jest, jeśli ramka wsporcza (W) jest wykonana z aluminium, a ramka
zamykająca (M) z tworzywa sztucznego.
(2 zastrzeżenia)
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to pokryciu (7) poza mankietem (4) znajduje się równomierny oplot
taśmy (8) z kordu. Ponadto stosunek średnicy rury (DN) do wysokości mankietu (Hm) części rękawowej zawiera się w przedziale
0,4 do 1,3, natomiast łączna długość (L) części korpusowej i części
rękawowej wynosi od 0,1 m do 2,5 m. Zawór zwrotny przeznaczony
jest do stosowania w oczyszczalniach ścieków, na wylotach kanałów ściekowych lub na odpływach cieków wodnych.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121147 (22) 2012 06 27
(51) F21V 21/00 (2006.01)
(71) LAKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolbrom
(72) TABAKOWSKI ŁUKASZ
(54)	Element mocujący oprawy oświetleniowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element mocujący

DZIAŁ F

oprawy oświetleniowej charakteryzujący się tym, że ma postać
przetłoczenia w kształcie ściętego stożka o zaokrąglonych krawędziach, zamkniętego od góry powierzchnią płaską (2). W odmianie
wzoru użytkowego, w powierzchni płaskiej (2) zamykającej stożek,
znajduje się otwór (3).
(2 zastrzeżenia)

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 122172 (22) 2013 06 24
(51) F16K 15/00 (2006.01)
F16K 15/14 (2006.01)
F04B 53/10 (2006.01)
(71) ŁYSOŃ JANUSZ NAVOTECH
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, Wodzisław Śląski
(72) ŁYSOŃ JANUSZ
(54)	Zawór zwrotny, zwłaszcza dla cieczy
zanieczyszczonych
(57) Zawór zwrotny, zwłaszcza dla cieczy zanieczyszczonych, po-

siadający część korpusową z otworem wlotowym, ukształtowaną
cylindrycznie i przechodzącą w część rękawową w kształcie zbliżonym do stożka ściętego z otworem wylotowym, przy czym zawór
częścią korpusową jest połączony z rurą, przy czym, swobodny
koniec części rękawowej jest dwustronnie spłaszczony na kształt
mankietu (4), a gumowa powierzchnia bazowa (6) części korpusowej i części rękawowej po stronie zewnętrznej ma ochronne
pokrycie (7) wykonane z materiału elastomerowego, na którym

U1 (21) 121148 (22) 2012 06 27
(51) F21V 21/00 (2006.01)
(71) LAKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolbrom
(72) TABAKOWSKI ŁUKASZ
(54)	Element mocujący oprawy oświetleniowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku element mocujący oprawy oświetleniowej charakteryzujący się tym, że ma postać przetłoczenia w kształcie ściętego stożka
o zaokrąglonych krawędziach, zamkniętego od góry powierzchnią
przechodzącą w kształt odwróconego, ściętego stożka, zaopatrzonego w otwór.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121687 (22) 2013 01 21
(51) F24F 5/00 (2006.01)
(71) WRÓBLEWSKI JAROSŁAW, Czerwonak
(72) WRÓBLEWSKI JAROSŁAW
(54)	Urządzenie do wytwarzania mgły wodnej
(57) Urządzenie zawierające konstrukcję nośną oraz układ wodny

i układ elektryczny charakteryzuje się tym, że konstrukcję nośną
stanowi wspornik (1) osadzany w podłożu a układ wodny usytuowany we wsporniku (1) stanowią głowica (2), dysze o małym
przepływie (3) osadzone w głowicy (2), elektrozawór (4) scalony
z korpusem głowicy (2) i przewód rurowy (5) w postaci węża doprowadzający wodę z sieci wodociągowej do elektrozaworu (4) zaś
układ elektryczny stanowią centrala sterująca (6) zasilana prądem
o napięciu 230 VAC lub 24 VDC, przewód elektryczny zasilający
centralę sterującą (6) oraz przycisk uruchamiający (7) osadzony
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na wsporniku (1) i cewka elektrozaworu (4) połączone przewodem
z centralą sterującą (6).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121140 (22) 2012 06 25
(51) F24F 13/06 (2006.01)
(71) KRAM URSZULA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
VARIM, Bochnia
(72) KRAM JAROSŁAW
(54)	Anemostat
(57) Anemostat złożony z kształtowego korpusu, maskownicy

gardzielowej, przysłony wlotu powietrza osadzanej na regulacyjnym trzpieniu, odznacza się tym, że kształtowy korpus (1) osłonięty
maskownicą gardzielową (5) tworzącą z przysłoną wlotu powietrza (6) osadzanej na regulacyjnym trzpieniu (7) regulowaną szczelinę (8) wlotu i/lub wylotu powietrza, jest zaopatrzony w przesuwne uchwyty zaciskowe (9) mocowania segmentu rurowej instalacji
powietrza (10), przy czym przesuwne uchwyty zaciskowe (9) mocowania segmentu rurowej instalacji powietrza (10) zaopatrzone
w kształtowe bufory rozporowe (11) są rozłącznie mocowane zespołem śrubowym (12) z krzyżakiem kształtowego korpusu (1).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121167 (22) 2012 07 04
(51) F24H 9/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
(71) LIPOK GRZEGORZ F.H.U. MINERTU, Skrzyszów
(72) LIPOK GRZEGORZ
(54) Deflektor do kotłów na paliwo stałe
(57) Deflektor do kotłów na paliwo stałe, składa się z czterech

żaroodpornych kształtek zbliżonych wyglądem do ściętej odwróconej litery „V”. Od góry kształtki te połączone są pod kątem
rozwartym z żaroodporną kształtką prostopadłościenną. Kształtki
na powierzchni czołowej posiadają otwory (5) w ilości i o średnicy
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zależnej od wymaganej redukcji ciśnienia dopalanych pod deflektorem (4) gazów. Deflektor (4) w komorze spalania (6) kotła, usytuowany jest kształtkami w stronę palnika retortowego (3).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121159 (22) 2012 07 02
(51) F28D 1/047 (2006.01)
(71) WIĘCKOWSKI MAREK, Warszawa;
WIĘCKOWSKI TOMASZ, Warszawa;
MAJCHRZAK MAREK, Warszawa
(72) WIĘCKOWSKI MAREK; WIĘCKOWSKI TOMASZ;
MAJCHRZAK MAREK
(54) Modułowy emiter ciepła
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest modułowy emiter cie-

pła (1) przystosowany do używania w systemie ogrzewania płaszczyznowego. Emiter wykonany jest z rurki ukształtowanej w swej
dolnej części w spiralę w ten sposób, aby we wnętrzu tej spirali
mógł swobodnie zmieścić się kolektor grzewczy (2). Takie rozwiązanie zapewnia możliwość swobodnego przesuwania emitera (1)
po kolektorze grzewczym (2) w kierunkach A i B.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 121820 (22) 2013 03 11
(51) G01C 15/02 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
B61L 25/06 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków
(72) STRACH MICHAŁ
(54)	Znak geodezyjny dla kontrolnych pomiarów
skanerem laserowym położenia obiektów,
zwłaszcza torów zelektryfikowanych linii
kolejowych
(57) Znak złożony jest z trwale stabilizowanego znaku regulacji (ZR)

oraz rozłącznie osadzonego na nim adaptera (A) tarczy celowniczej (T). Znak regulacji (ZR) ma postać sworznia trwale osadzonego
do stałego elementu terenowego w zasadniczo poziomym położeniu i którego najwyższy punkt na krawędzi powierzchni czołowej
wyznacza punkt pomiarowy. Adapter (A) ma nasadkę (1) w postaci
tulei z otworem o średnicy luźno tolerowanej ze średnicą sworznia
znaku regulacji (ZR) oraz posiadającą kołnierz (2) o osi przestawionej
mimośrodowo o wymiar równy połowie średnicy sworznia. Do kołnierza (2) koncentrycznie zamocowana jest tarcza mocująca (3)
z co najmniej czterema śrubami (5) rozstawionymi symetrycznie
na współosiowym okręgu i którymi przez nakrętki (7) i podkładki
dociskowe (6) mocowana jest tarcza celownicza (T). W kołnierzu (2)
i tarczy mocującej (3) wykonany jest otwór współosiowy z otworem
nasadki (1) a w osi prowadzonej wzdłuż promienia wyznaczającego
wymiar mimośrodu, w tulejową ściankę nasadki (1) wkręcona jest
śruba zaciskowa (4).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121146 (22) 2012 06 27
(51) G01C 15/04 (2006.01)
G01V 15/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) KOWALCZYK KAMIL; RAPIŃSKI JACEK
(54)	Znak geodezyjny
(57) Znak geodezyjny charakteryzuje się tym, że składa się z właściwego znaku geodezyjnego (1) oraz wbudowanego nadajnika (2).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121171 (22) 2012 07 06
(51) G01M 13/02 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) WERESA EMIL; SZUSTA JAROSŁAW
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(54) Stanowisko do badania trwałości zmęczeniowej
przekładni zębatej
(57) Stanowisko do badania wytrzymałości zmęczeniowej prze-

kładni zębatej składa się z podstawy (1), wyposażonej w elementy
mocujące (2, 3) badanej przekładni (4). Zadawanie programowalnych obciążeń prowadzone jest za pomocą hydraulicznej maszyny
wytrzymałościowej, gdzie umieszcza się stanowisko na maszynie
wytrzymałościowej za pośrednictwem elementu (5) i uchwytu (9).
Bazuje się stanowisko na powierzchniach czołowych uchwytu stałego maszyny tak, aby cały jego ciężar spoczął na tym elemencie.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121170 (22) 2012 07 05
(51) G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/303 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) LEONOWICZ MARCIN; WIERZBICKI ŁUKASZ;
WIŚNIEWSKI ADAM
(54)	Zrzutnia do oceny zdolności ochronnej
na przekłucie bronią białą materiałów
kompozytowych z cieczą magnetoreologiczną
(57) Zrzutnia składa się z obudowy zrzutni z obsadą (5) na ba-

daną próbkę, oraz ramienia z chwytakiem elektromagnetycznym,
do którego jest mocowany bijak z ostrzem umieszczony nad badaną próbką. Ramię zrzutni stanowi przezroczysta prowadnica rurowa (4) ze szkła organicznego, z zamocowanym w górnej części
chwytakiem elektromagnetycznym wyposażonym w elektromagnes trzymający (3), zaś obsada (5) badanej próbki jest umieszczona w pionowej szczelinie powietrznej pomiędzy nabiegunnikami
elektromagnesu magnesującego (2) wbudowanego w obudowę (1) w układzie poziomym, przy czym metalowe elementy obsady (5) i korpus bijaka wraz z ostrzem są wykonane z metali niemagnetycznych.
(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121158 (22) 2012 07 02
(51) G03G 15/08 (2006.01)
(71) YANG HAO, Shanghai, CN
(72) YANG HAO, CN
(54) Pojemnik na toner
(57) Pojemnik na toner, współpracujący z urządzeniem do ge-

nerowania obrazu, obejmujący obudowę składającą się z części
przedniej, dwóch boków i części tylnej, jednostkę odbierającą siłę
napędową z urządzenia do generowania obrazu, znajdującą się
z jednej strony w części przedniej obudowy i jednostkę odbierającą
zasilanie z urządzenia do generowania obrazu, znajdującą się z drugiej strony w części przedniej obudowy, oraz jednostkę pamięci,
połączoną ze stykami, z których pierwszy styk znajduje się najdalej spośród wielu styków od jednostki odbierającej siłę napędową
i stanowi element złącza komunikacji danych, natomiast styki, połączone z jednostką pamięci, znajdują się w tylnej części obudowy
w stosunku do kierunku montażu pojemnika na toner w urządzeniu do generowania obrazu i bliżej jednostki odbierającej zasilanie
niż jednostka odbierająca siłę napędową, charakteryzuje się tym,
że pojemnik na toner zawiera ponadto uchwyt centralny (60) w tylnej części (10A) obudowy (10).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121149 (22) 2012 06 27
(51) G03G 15/16 (2006.01)
B41J 15/04 (2006.01)
(71) ADDIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgrów
(72) SZCZEPANIK TOMASZ; CEGIEŁKA PAWEŁ
(54)	Zasobnik do pozycjonowania papieru
w wielkoformatowych urządzeniach kopiujących
(57) Zasobnik do pozycjonowania papieru składający się z pro-

wadnicy papieru (1) zamontowanej na skrzynce nośnej (2), charakteryzuje się tym, że ma szereg gęsto, równomiernie rozmieszczonych
poprzecznych przetłoczeń o kształcie trójkątnym, wierzchołkiem
skierowanym do góry o kącie rozwarcia około 110° i wysokości porównywalnej z grubością płyty prowadnicy. Ponadto prowadnica
papieru (1) ma pomiędzy przetłoczeniami otwory rozmieszczone
w postaci kratownicy, natomiast w prostopadłościennej skrzynce
nośnej (2) poniżej prowadnicy papieru (1) zamontowany jest rozpraszacz powietrza (3) w postaci blachy tłoczonej wzdłużnie zygzakowato z otworami na płaskich ścianach zygzaków. Wszystkie
połączenia elementów są spawami laserowymi.
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121160 (22) 2012 07 02
(51) G21F 5/015 (2006.01)
(71) DEMBICZAK JAN
ZAKŁAD PRODUKCJI ODLEWNICZEJ DOLMET
SPÓŁKA CYWILNA, Tułowice;
BIELECKI PRZEMYSŁAW
ZAKŁAD PRODUKCJI ODLEWNICZEJ DOLMET
SPÓŁKA CYWILNA, Tułowice
(72) DEMBICZAK JAN; BIELECKI PRZEMYSŁAW
(54) Pojemnik na izotopy promieniotwórcze
(57) Pojemnik do izotopów promieniotwórczych jest odlewem

ze stopu ołowiu przeznaczonym do transportu i/lub przechowywania zasobników z materiałami promieniotwórczymi lub izotopami radioaktywnymi stosowanymi w badaniach naukowych, przemysłowych i/lub w medycynie. Korpus pojemnika (1) ma wykonane
centralnie gniazdo (3) do osadzenia zasobnika z materiałem promieniotwórczym, nad którym jest gniazdo korka (4) od góry przykryte pokrywą (5) z uchwytem (6) i mocowaną śrubami (7) do stożkowego korpusu (2). Pokrywa (5) od dołu ma tuleję (9) wypełnioną
stopem ołowiu i będącą korkiem (4) korpusu (1).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 121150 (22) 2012 06 27
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/32 (2006.01)
(71) WIEDYSKA ANDRZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny;
WIEDYSKA ADAM
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny;
WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny
(72) WIEDYSKA ANDRZEJ; WIEDYSKA ADAM;
WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54)	Uchwyt anteny telewizyjnej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt anteny te-

lewizyjnej, który stosowany jest do mocowania anteny telewizyjnej do masztów stacjonarnych i zamontowanych na pojazdach.
Uchwyt anteny telewizyjnej wyposażony jest w korpus, który ma
podstawę (1) o kształcie stożka ściętego. Górna część stożka ściętego połączona jest z pierścieniową cylindryczną tulejką (2), wyposażoną w cylindryczny otwór zakończony płaskim dnem. Na obwodzie podstawy (1) od strony wspornika (5), są przelotowe otwory
montażowych śrub, natomiast od strony zakończenia (9), wygiętego pod kątem prostym, są przelotowe otwory dla równoległych
względem siebie gwintowanych zakończeń (10, 10’) obejmy (13)
o kształcie litery „U”, które łączą ją ze wspornikiem (7), który ma półkę (11), wyposażoną w łukowe wybranie.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121151 (22) 2012 06 27
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/32 (2006.01)
(71) WIEDYSKA ANDRZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny;
WIEDYSKA ADAM
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny;
WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIEDYSKA,
Roczyny
(72) WIEDYSKA ANDRZEJ; WIEDYSKA ADAM;
WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA
(54)	Uchwyt samochodowej anteny telewizyjnej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt samochodo-

wej anteny telewizyjnej, który stosowany jest do czasowego mocowania anteny telewizyjnej pomiędzy krawędziami ruchomych
szyb pojazdów samochodowych i górną częścią ramy drzwiowej. Uchwyt samochodowej anteny telewizyjnej wyposażony
jest w korpus, który ma podstawę (1) o kształcie stożka ściętego,
którego górna część połączona jest z pierścieniową cylindryczną
tulejką (2), wyposażoną w cylindryczny otwór zakończony płaskim
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dnem, w którym jest przelotowy otwór. Na obwodzie podstawy (1),
od strony wspornika (5), są przelotowe otwory dla montażowych
śrub, natomiast od strony zakończenia (9), wygiętego pod kątem
prostym, są przelotowe otwory dla śrub, które łączą go z szybową
obejmą (7), której profil ma kształt liter „U”, przy czym w środku
części (11) szybowej obejmy (7) znajduje się amortyzujący element (12).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121137 (22) 2012 06 25
(51) H02G 3/08 (2006.01)
(71) BOXMET LTD.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piskorzów
(72) KAŁUŻNY TOMASZ; ZYGMUNT MARIUSZ
(54) Puszka instalacyjna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest puszka instalacyjna

zwłaszcza do instalacji przeciwpożarowych. Charakteryzuje się ona
tym, że kostki zaciskowe (30) i umieszczone są tylko w jednej połowie wnętrza puszki rozdzielonej osią (B). Korzystne jest, że kostki
zaciskowe (30) swoimi przelotowymi otworami (33) są osadzone
na przynitowanych do podstawy (1) nitonakrętkach (34) i przykręcone do nich wraz z osłoną (31) wkrętami (32) w ten sposób,
że pomiędzy podstawą (1), a kostkami (30) utworzona zostaje
pustka powietrzna, przy czym dwa skrajne wkręty (32) przechodzą
dodatkowo z góry przez otwory pokrywy łącząc ją z podstawą (1).
Korzystne jest również to, że średnica wewnętrzna otworów przepustowych (16), (18) oraz (15), (17), jest równa co najmniej 0,7 wysokości ścianek bocznych (11), (12), (13), i (14). Korzystne jest również
to, że otwory przepustowe (16) w ściance (12) oraz naprzeciwległe
im otwory przepustowe (18) w ściance (14) są parami współosiowe
i przesunięte w bok względem osi symetrii (B) puszki instalacyjnej.
(4 zastrzeżenia)

III. WYKAZY
Wykaz numerowy wynalazków
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

399130
399637
399638
399639
399641
399644
399646
399647
399648
399649
399650
399651
399652
399653
399654
399655
399658
399659
399660
399661
399662
399663
399664
399665
399666
399671
399673
399675
399676
399681
399682
399683
399684
399685
399686
399687
399688
399689
399690
399692
399693
399694
399696
399697
399698
399700
399701
399702
399703

G07B (2011.01)
G01N (2006.01)
C08J (2006.01)
C07D (2006.01)
A23L (2006.01)
F23L (2006.01)
F15B (2006.01)
A61B (2006.01)
F24F (2006.01)
B23K (2006.01)
E02D (2006.01)
A47L (2006.01)
B65G (2006.01)
B25J (2006.01)
C10G (2006.01)
B65D (2006.01)
C08L (2006.01)
G02B (2006.01)
G02B (2006.01)
G02B (2006.01)
G02B (2006.01)
C01B (2006.01)
C01B (2006.01)
A01M (2006.01)
B01J (2006.01)
A23J (2006.01)
G01N (2006.01)
A01N (2006.01)
B42D (2006.01)
C08F (2006.01)
G01R (2006.01)
C05F (2006.01)
A61B (2006.01)
G08B (2006.01)
C04B (2006.01)
F16F (2006.01)
H02M (2007.01)
H05B (2006.01)
B65D (2006.01)
B64C (2006.01)
C25D (2006.01)
H02J (2006.01)
B23K (2006.01)
B28B (2006.01)
G10L (2006.01)
C09D (2006.01)
C04B (2006.01)
C04B (2006.01)
C10B (2006.01)

55
51
30
27
5
47
46
7
48
13
38
6
23
14
31
23
30
52
53
53
53
24
24
2
11
4
51
3
17
29
52
26
7
55
25
46
57
58
22
22
35
56
13
15
55
31
25
25
31

399704
399705
399706
399707
399708
399709
399710
399711
399712
399713
399714
399715
399716
399718
399719
399721
399722
399723
399725
399726
399729
399730
399731
399733
399734
399735
399736
399737
399738
399739
399740
399741
399742
399743
399744
399745
399746
399747
399748
399750
399751
399752
399753
399754
399755
399756
399757
399758
399759

C10G (2006.01)
D04B (2006.01)
D04B (2006.01)
B29C (2006.01)
B28B (2006.01)
A61C (2006.01)
B60Q (2006.01)
B60R (2006.01)
A61K (2006.01)
B09B (2006.01)
D06P (2006.01)
A01G (2006.01)
E03F (2006.01)
C21C (2006.01)
F23D (2006.01)
H04L (2006.01)
G06K (2006.01)
G06Q (2006.01)
E04F (2006.01)
C07F (2006.01)
C23C (2006.01)
C08J (2006.01)
H04N (2006.01)
E04D (2006.01)
B60C (2006.01)
C07D (2006.01)
B27K (2006.01)
C07F (2006.01)
H01L (2006.01)
C03C (2006.01)
G06Q (2012.01)
A23C (2006.01)
A47G (2006.01)
C04B (2006.01)
C01B (2006.01)
F16L (2006.01)
C08J (2006.01)
B29C (2006.01)
A61L (2006.01)
B01L (2006.01)
E04G (2006.01)
F24H (2006.01)
A61K (2006.01)
B09B (2006.01)
B65D (2006.01)
B29C (2006.01)
E04H (2006.01)
C23F (2006.01)
F02B (2006.01)

32
36
37
16
15
8
19
20
8
11
37
2
39
34
47
57
53
54
40
29
35
30
57
39
17
28
15
28
56
24
54
4
6
25
23
47
29
16
9
11
40
48
8
11
23
16
41
35
44

399760
399761
399768
399770
399771
399772
399773
399774
399775
399776
399779
399786
399788
399789
399790
399791
399792
399793
399794
399795
399796
399797
399798
399799
399800
399801
399802
399803
399804
399805
399806
399807
399809
399810
399811
399813
399814
399815
399816
399817
399818
399819
399820
399821
399822
399823
399824
399825
399826

E02D (2006.01)
A23G (2006.01)
E06B (2006.01)
B22D (2006.01)
B60P (2006.01)
C21B (2006.01)
A47K (2006.01)
C01G (2006.01)
C30B (2006.01)
H01H (2006.01)
C25D (2006.01)
F24H (2006.01)
H01L (2006.01)
H01L (2006.01)
A23L (2006.01)
F26B (2006.01)
A01G (2006.01)
C07C (2006.01)
A24D (2006.01)
B63B (2006.01)
E02D (2006.01)
B22F (2006.01)
A61G (2006.01)
C12N (2006.01)
E05F (2006.01)
D21F (2006.01)
E21F (2006.01)
F26B (2006.01)
B01D (2006.01)
C05F (2006.01)
F02K (2006.01)
F24H (2006.01)
H05B (2006.01)
E06B (2006.01)
B64C (2006.01)
A23C (2006.01)
B63B (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
F27B (2006.01)
D01F (2006.01)
G01K (2006.01)
G01R (2006.01)
E21D (2006.01)
E21D (2006.01)
E21D (2006.01)
B23P (2006.01)
B23P (2006.01)

38
4
42
12
19
34
6
24
36
55
36
49
56
56
5
49
2
26
5
21
38
12
8
32
41
37
43
49
10
26
44
48
58
41
22
4
21
27
27
27
50
36
51
52
42
42
43
13
13
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

399828
399829
399831
399832
399833
399834
399835
399836
399837
399838
399839
399840
399841
399842
399843
399844
399845
399846
399847

C08J (2006.01)
E03B (2006.01)
B01D (2006.01)
B23P (2006.01)
C04B (2006.01)
A23L (2006.01)
B60G (2006.01)
B60G (2006.01)
B60G (2006.01)
E04G (2006.01)
B60D (2006.01)
B62D (2006.01)
E21F (2006.01)
B63B (2006.01)
B60R (2006.01)
A61K (2006.01)
B01D (2006.01)
G01K (2006.01)
C23C (2006.01)

30
39
9
13
25
5
18
18
18
40
17
20
44
21
20
9
9
51
35

399849
399851
399854
399855
401821
401900
401901
401961
402479
402705
402706
402982
403060
403266
403267
403434
403440
403480
403481

E01C (2006.01)
G06Q (2012.01)
A61K (2006.01)
B01D (2006.01)
F03C (2006.01)
B23Q (2006.01)
B23Q (2006.01)
H02K (2006.01)
E04F (2006.01)
C07F (2006.01)
C07F (2006.01)
E01B (2006.01)
F04C (2006.01)
B01J (2006.01)
B01J (2006.01)
F04D (2006.01)
C05D (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)

38
54
8
10
45
14
14
57
40
28
28
38
46
10
10
46
26
32
33

403667
403855
403856
403977
403978
404186
404267
404310
404323
404428
404440
404442
404462
404463
404464
404465
404467

B60P (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
A01N (2006.01)
A01N (2006.01)
C07F (2006.01)
F24F (2006.01)
E21F (2006.01)
G01B (2006.01)
G01N (2006.01)
F02N (2006.01)
A61B (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
C07D (2006.01)
F02N (2006.01)

19
33
33
3
3
29
47
43
50
52
45
7
33
34
34
27
45

Wykaz numerowy wzorów użytkowych
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

121136
121137
121138
121139
121140
121141
121142
121143
121144
121145
121146
121147
121148
121149
121150
121151

E04C (2006.01)
H02G (2006.01)
B23B (2006.01)
E02D (2006.01)
F24F (2006.01)
B01L (2006.01)
B01L (2006.01)
B65D (2006.01)
B42D (2006.01)
B42D (2006.01)
G01C (2006.01)
F21V (2006.01)
F21V (2006.01)
G03G (2006.01)
H01Q (2006.01)
H01Q (2006.01)

66
72
62
65
69
61
61
63
62
62
70
68
68
71
71
72

121152
121153
121154
121155
121156
121157
121158
121159
121160
121161
121162
121163
121164
121165
121166
121167

A47B (2006.01)
E06B (2006.01)
E02D (2006.01)
E03F (2006.01)
A01G (2006.01)
A61L (2006.01)
G03G (2006.01)
F28D (2006.01)
G21F (2006.01)
A63B (2006.01)
A47F (2006.01)
B65F (2006.01)
B23K (2006.01)
E04B (2006.01)
A01G (2006.01)
F24H (2006.01)

59
67
65
66
59
60
71
69
71
61
59
64
62
66
59
69

121168
121169
121170
121171
121172
121173
121174
121175
121687
121794
121820
122055
122172
122178
122561
122623

E05D (2006.01)
E05D (2006.01)
G01N (2006.01)
G01M (2006.01)
B65G (2006.01)
E06B (2006.01)
B65D (2006.01)
A61G (2006.01)
F24F (2006.01)
A61D (2006.01)
G01C (2006.01)
B60K (2006.01)
F16K (2006.01)
B65D (2006.01)
B66C (2006.01)
B66C (2006.01)

66
67
70
70
64
67
64
60
68
60
69
63
68
63
64
65

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK

Nr
zgłoszenia wzoru użytkowego

Nr
zgłoszenia macierzystego

Nr i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego

121573
121928
122140
122144
122147

387665
372519
382431
385419
389738

21/2010
16/2006
24/2008
26/2009
12/2011

IV. InformacjE
informacja o złożeniu tłumaczenia na język polski
zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego
Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej
klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)
10801600.7

Coyote System SAS

G08G 1/01 (2006.01)
G08G 1/0967 (2006.01)

System sygnalizacji poziomu zagrożenia wystąpienia
zakłócenia w ruchu drogowym

B. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
znakach towarowych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(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

417440
(220) 2013 09 26
MALCHEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sułkowice
(540) MALCHEM

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 02
417452
(220) 2013 09 24
POLSTAR HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin
(540) FLEXPRO

(210)
(731)

(540) HIP-HOP.PL

(531) 24.15.1, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42
(210) 418994
(220) 2013 09 20
(731) POTĘPA HENRYK P. H. SERWIS, Bielany Wrocławskie
(540) Medihome

(531) 27.5.1, 29.1.11
(511) 10
(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 24, 25
(210)
(731)

419009
(220) 2013 09 16
ROS-SWEET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łańcut
(540) Lulido

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 24, 25

(531) 26.4.6, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 35

(210) 417995
(220) 2013 09 25
(731) ZIENKIEWICZ MARIA, Konin
(540) DYSKRETIA

(210) 419010
(220) 2013 09 18
(731) FUNDACJA ROSA, Wrocław
(540) Sala Doświadczania Świata

417453
(220) 2013 09 24
POLSTAR HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin
(540) FLEXSLIP

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 25
(210)
(731)
(540)
(511)

418284
(220) 2013 09 28
DROZD-RZOSKA ALEKSANDRA, Chorzów
Style4Image
03, 26, 41, 44

(210)
(731)

418885
(220) 2013 09 16
KURSA ANNA, Szczecin

(531) 26.5.1, 26.5.9, 26.11.1, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 10, 16, 20, 28, 41, 44
(210)
(731)

419011
(220) 2013 09 16
ROS-SWEET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łańcut
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(540) Melbake GOOD SEEDS

(540) Lo Lou pre VIP collection V

(531) 26.1.18, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 35
(210) 419015
(220) 2013 09 16
(731) KOBYLIŃSKI ANDRZEJ ARTUR, Warszawa
(540) art24h
(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36
419018
(220) 2013 09 16
STOWARZYSZENIE KIEROWNIKÓW
FLOT SAMOCHODOWYCH, Warszawa
(540) SKFS Stowarzyszenie Kierowników
Flot Samochodowych

(210)
(731)

(210) 419021
(220) 2013 09 16
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA, Piaseczno
(540) beFERRO

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.1
(511) 03
419022
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lou pre PRESTIGE

(210)
(731)

(531) 26.11.11, 27.5.1, 26.4.2, 29.1.13
(511) 35, 41, 42
419019
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo LOU PRE by Lou pre PRESTIGE

(210)
(731)

(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03
419023
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LOU PRE PRESTIGE by Lou pre
(210)
(731)

(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
(210)
(731)

419020
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

79
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(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
419024
(220) 2013 09 16
GLOBALS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) PARAGRAF JAKOŚCI
(210)
(731)
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419027
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo Lou pre PRESTIGE

(210)
(731)

(531) 1.1.1, 23.1.5, 24.9.12, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
419025
(220) 2013 09 16
GLOBALS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) Król Biznesu
(210)
(731)

(531) 19.3.3, 9.5.10, 9.5.12, 9.3.1, 9.3.10, 27.5.1, 26.4.2, 29.1.14
(511) 03
419028
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo Lou pre PRESTIGE
(210)
(731)

(531) 5.5.23, 24.9.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
419026
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo LOU PRE PRESTIGE by Lou pre

(531) 19.3.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03

(531) 26.15.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03

(531) 2.1.4, 25.1.15, 27.5.1, 2.1.9, 26.1.2, 29.1.15
(511) 29, 35

(210)
(731)

419029
(220) 2013 09 16
BESTRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(540) Salami Kozackie

(210)
(731)
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419030
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo Lou pre PRESTIGE

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419033
(220) 2013 09 16
MACIĄGOWSKI BOGDAN F.H.U. HIT, Katowice
HiT DOM
35, 39

(210)
(731)
(540)
(511)

419034
(220) 2013 09 16
MACIĄGOWSKI BOGDAN F.H.U. HIT, Katowice
DOM HiT
35, 39

81

419035
(220) 2013 09 16
SUROWIEC WOJCIECH CORBETTI GROUP,
Sączów
(540) Jamais vu

(210)
(731)

(531) 19.3.3, 5.5.23, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03
419031
(220) 2013 09 16
BESTRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(540) SER BRACKI SZWAJCAR
(210)
(731)

(531) 3.7.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35
419036
(220) 2013 09 16
SUROWIEC WOJCIECH CORBETTI GROUP,
Sączów
(540) Jamais vu
(210)
(731)

(531) 8.3.8, 8.3.9, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 35
419032
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo Lou pre PRESTIGE
(210)
(731)

(531) 3.7.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35
419037
(220) 2013 09 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Belissa to kompletny skład, który wzmacnia
i regeneruje włosy, skórę i paznokcie Polek
(511) 05
(210)
(731)

419038
(220) 2013 09 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Iladian direct plus - zapomnij o infekcjach intymnych
(511) 05
(210)
(731)

(531) 19.3.3, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210)
(731)

419039
(220) 2013 09 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KAMAR JOLANTA KNAPKIEWICZ,
LESZEK KNAPKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) KAMAR www.trucklamps.eu

Nr 1 (1044) 2014

419044
(220) 2013 09 16
MALINOWSKI TOMASZ
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Skomielna Biała
(540) vitmat

(210)
(731)

(531) 15.7.1, 29.1.12, 27.5.1
(511) 35
419040
(220) 2013 09 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KAMAR JOLANTA KNAPKIEWICZ,
LESZEK KNAPKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) T TRUCKCONNECTORS.EU
(210)
(731)

(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 10, 20, 35
419045
(220) 2013 09 16
KOMPANIA PIWOWARSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) KLASYCZNA RECEPTURA
TYSKIE KLASYCZNE WARZONE W 100% ZE SŁODU
(210)
(731)

(531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
419041
(220) 2013 09 16
ZŁOTECKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelechlin
(540) ZŁOTECKI
(511) 06, 07, 40

(210)
(731)

419042
(220) 2013 09 16
ZŁOTECKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelechlin
(540) ZTI
(210)
(731)

(531) 5.11.1, 5.11.15, 25.1.15, 24.9.1, 24.9.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32
419046
(220) 2013 09 16
NOVITA
SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) Pola

(210)
(731)
(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 40
419043
(220) 2013 09 16
ZŁOTECKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelechlin
(540) złotecki ZTI since 1972

(210)
(731)

(531) 2.3.1, 26.1.2, 26.1.18, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 24

(531) 26.11.3, 26.11.8, 26.11.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14
(511) 06, 07, 40

(210)
(731)

419048
(220) 2013 09 16
MAZUR MAŁGORZATA, TOKARZ NATALIA
LA POEM
SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wlkp

Nr 1 (1044) 2014
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(540) la poem FURNITURE
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(540) Lo Lou pre VIP collection V

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 20
419049
(220) 2013 09 16
INSTYTUT DERMATOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) ik

(210)
(731)

(531) 19.3.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03
419052
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lou pre PRESTIGE

(210)
(731)
(531) 27.5.1, 2.3.25, 2.3.15, 29.1.12
(511) 03, 41, 42, 44
419050
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Lo PRESTIGE Lo Lou pre

(210)
(731)

(531) 19.3.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03
(210)
(731)

419053

(220) 2013 09 16

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA GWDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła
(540) G GWDA

(531) 19.3.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03
(210)
(731)

419051
(220) 2013 09 16
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 40, 44
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419054
(220) 2013 09 16
MASMAL DAIRY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz
(540) MISTRZOWSKA KUCHNIA

(210)
(731)
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(531) 2.1.1, 2.1.25, 26.1.1, 27.5.1
(511) 34, 35
419061
(220) 2013 09 16
J & W GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płońsk
(540) AMERICA STORE
(210)
(731)

(531) 9.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29
419055
(220) 2013 09 16
WĄTROBA ANDRZEJ, JĘDRZEJKO GRZEGORZ
POLMAG
SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) EKOmaluszek
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 1.1.2, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25
(210)
(731)
(540)

419062
(220) 2013 09 16
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH,
Kielce

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 29
419056
(220) 2013 09 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Pokonaj zmarszczki od wewnątrz
(511) 05
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419057
(220) 2013 09 16
SIDELA S.A., Montevideo, UY
FASTIX HIGH TEMPERATURE
17

(531) 7.3.11, 29.1.12
(511) 16, 35, 41
(210) 419063
(220) 2013 09 16
(731) KAROLEWSKA ANNA VAMOS SOFT, Warszawa
(540) 108 avenue

419058
(220) 2013 09 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Proliver - cztery sposoby wsparcia wątroby
(511) 05

(210)
(731)

419059
(220) 2013 09 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) ANULACID
(511) 03, 05, 29

(210)
(731)

(210) 419060
(220) 2013 09 16
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) ŚWIAT FILIPA

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12, 27.5.1
(511) 14, 16, 25, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

419064
(220) 2013 09 16
MYSZKA BARBARA, Mysłowice
Kuchnia Trzech Cesarzy
43

419065
(220) 2013 09 16
AKTIW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostków
(540) Jaja Kotlina Natury
(511) 29

(210)
(731)

(210)
(731)

419066
(220) 2013 09 16
ZIÓŁKOWSKA ANNA, Grudziądz
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(540) nano meDIC series
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(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 42
(210)
(731)
(540)

419070
(220) 2013 09 16
ZŁOTECKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelechlin

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 44
419067
(220) 2013 09 16
AKTIW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostków
(540) Kotlina NATURY

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.11.3, 26.11.8, 26.11.9, 29.1.12
(511) 06, 07, 40
419071
(220) 2013 09 17
Kiturami Co., Ltd.,
Cheongdo-gun, Kyoungsangbuk-do, KR
(540) KITURAMI
(511) 11
(210)
(731)

(531) 3.7.3, 26.1.1, 26.1.15, 26.3.4, 27.5.1
(511) 29, 35

(210) 419072
(220) 2013 09 16
(731) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(540) Buy@phone

(210) 419068
(220) 2013 09 16
(731) RUTKA KAMILA RUTYNA, Przemyśl
(540) Rutyna DRINK HOUSE
(531) 24.17.17, 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1
(511) 09
(210)
(731)
(540)
(511)
(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 25
419069
(220) 2013 09 16
RATAJCZAK GRZEGORZ RAT-GAR
ZAKŁAD REMONTU KOTŁÓW VIESSMANN
SALON FIRMOWY, Żmigród
(540) RAT GAR

(210)
(731)

419073
(220) 2013 09 16
MORDARSKI GRZEGORZ SOLGRO, Nowy Sącz
Solgro
11, 17, 37, 40

419074
(220) 2013 09 16
ADESSO
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TXM textilmarket
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25
(210)
(731)

419075
(220) 2013 09 16
PREMIUM DISTRIBUTORS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) Faktoria WIN
(511) 32, 33, 35
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(540) e ergocradle

(210) 419076
(220) 2013 09 16
(731) LEPA HUBERT TURBO, Warszawa
(540) Berlinger
(531) 27.5.1, 29.1.8
(511) 12, 20
(531) 27.5.1
(511) 11, 21, 34
419077
(220) 2013 09 16
PREMIUM DISTRIBUTORS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) FAKTORIA WIN
(210)
(731)

419082
(220) 2013 09 16
ADESSO
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TXM 24 textilmarket

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.17, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
(511) 18, 25
419083
(220) 2013 09 16
EURO COM PROJECT NOWIŃSKI, ZAMROCZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Mogilno
(540) www.FreeVolt.pl

(210)
(731)
(531) 11.1.10, 11.1.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32, 33, 35
(210) 419078
(220) 2013 09 16
(731) MARUSZAK MARCIN, Rzeszów
(540) TAJNA HISTORIA RZESZOWA

(531) 27.5.1
(511) 35, 39, 40
419084
(220) 2013 09 16
LAKMA STREFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice
(540) Perlux...pranie na miarę XXI wieku
(511) 03
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 16
(210)
(731)
(540)
(511)

419079
(220) 2013 09 16
GRZYWACKA KATARZYNA, Warszawa
legalbreak
35, 41, 42, 45

419080
(220) 2013 09 16
BJ GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las
(540) SAVOI
(511) 03

419085
(220) 2013 09 16
GALVET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sowin
(540) GalveT
(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

419081
(220) 2013 09 16
KOWALSKI MACIEJ
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Łódź

(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

419086
(220) 2013 09 16
INDYKPOL BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ INDYKPOL
Samo dobro MIĘSO Z INDYKA DO DAŃ WŁOSKICH
JAKOŚĆ GWARANTOWANA
OBNIŻA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
Przygotuj także: Lasagne Cannelloni
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(531) 19.7.1, 5.3.13, 5.3.11
(511) 33
419090
(220) 2013 09 17
DOBRZYCKI JANUSZ
PPI ZH ZATEX-POL, Trzcianka
(540) ZATEX -POL
(210)
(731)

(531) 16.1.4, 16.1.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
419091
(220) 2013 09 17
BABIJ PAWEŁ INTERSERVIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) MOBICON TARGI MOBILNYCH TECHNOLOGII
(210)
(731)

(531) 3.7.4, 5.3.11, 26.11.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 43
419087
(220) 2013 09 16
PHARMA-C-FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice
(540) se SPAESSENTIALS

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.16, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 41
(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 35
419088
(220) 2013 09 16
PHARMA-C-FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice
(540) di Gardini

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 03, 35

419092
(220) 2013 09 17
CERMAG POZNAŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) AGENA
(511) 35, 42

(210)
(731)

419093
(220) 2013 09 17
BABIJ PAWEŁ INTERSERVIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) MOBICON

(210)
(731)

(210) 419089
(220) 2013 09 17
(731) DUDEK DOROTA, Częstochowa
(540) (znak przestrzenny)

(531) 26.4.1, 26.4.16, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

419094
(220) 2013 09 17
JAKUBCZAK-CHOMA OLIMPIA CUKIER LUKIER,
Kiełczów
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(540) Cukier Lukier art candy
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419098
(220) 2013 09 17
BAKALLAND 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND
(210)
(731)

(531)

2.9.1, 5.7.16, 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1,
29.1.15
(511) 30, 41
419095
(220) 2013 09 17
CENTRUM MEDYCZNE NIEMCEWICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) CENTRUM MEDYCZNE NIEMCEWICZA
(210)
(731)

(531) 1.3.2, 1.3.12, 1.3.13, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30, 31
(531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12
(511) 44
419096
(220) 2013 09 17
BROWAR NAMYSŁÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Namysłów
(540) PIWO ODWAŻNIE WARZONE KOZACKIE Piwo Jasne
(210)
(731)

(210) 419099
(220) 2013 09 17
(731) KASPEREK PIOTR SHT TRADE, Lublin
(540) SZATUN

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 28, 32
419100
(220) 2013 09 17
KRULIKOWSKI GRZEGORZ, LAMPARSKI ARKADIUSZ
NET SYSTEMS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) NET SYSTEMS

(210)
(731)

(531) 2.1.1, 2.1.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32
419097
(220) 2013 09 17
BROWAR NAMYSŁÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Namysłów
(540) PIWO ODWAŻNIE WARZONE KOZACKIE Mocne

(210)
(731)

(531) 2.1.1, 2.1.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(531) 27.5.1
(511) 38, 42
419101
(220) 2013 09 17
NEOKREDYT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NeoKredyt neokredyt.com

(210)
(731)
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(531) 24.5.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 38
419102
(220) 2013 09 17
LESZCZYŃSKI WŁODZIMIERZ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BIURO PLUS,
Kraków
(540) B biuro link

(540) bunionjoy

(210)
(731)

(531) 2.3.2, 2.3.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 10, 25, 44
(210) 419108
(220) 2013 09 17
(731) CIESIELSKI ALBERT ALMED, Toruń
(540) bunionjoy

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 09, 16, 20, 29, 30, 32, 35, 39
419103
(220) 2013 09 17
MEDIA IKONOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) IkonosZenith
(511) 02, 09

(210)
(731)

(210) 419104
(220) 2013 09 17
(731) SATERNUS ARTUR, Człuchów
(540) R

(531) 2.3.2, 2.3.16, 27.5.1
(511) 10, 25, 44
(210) 419109
(220) 2013 09 17
(731) CIESIELSKI ALBERT ALMED, Toruń
(540)

(531) 2.3.2, 2.3.16, 29.1.15
(511) 10, 25, 44

(531) 24.15.3, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 40

(210) 419110
(220) 2013 09 17
(731) MINDMAN INDUSTRIAL CO., LTD., Tajpej, TW
(540) M Mindman

419105
(220) 2013 09 17
LUBANIAK ARKADIUSZ RZEPKA PIOTR 2 PIPS
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) REbEL bUBBLE
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 07
419111
(220) 2013 09 17
TOP MARKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) 2 MICHAŁY ORZECHOWE
(511) 30
(210)
(731)
(531) 1.1.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30
419106
(220) 2013 09 17
ACI POLSKA
STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH,
Warszawa
(540) polonia
(511) 36
(210)
(731)

(210)
(731)

419107
(220) 2013 09 17
CIESIELSKI ALBERT ALMED, Toruń

(210) 419112
(220) 2013 09 18
(731) DUDEK MARCIN DETALIŚCI, Kraków
(540) kuzicars

(531) 26.5.1, 26.5.11, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37
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419113
(220) 2013 09 18
BARWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Barwy Harmonii

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 03, 35
419114
(220) 2013 09 18
ASTOR-FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wlkp.
(540) BON ZOO.pl

(210)
(731)

(531) 3.1.8, 3.1.6, 26.1.1, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
419115
(220) 2013 09 18
BANK POLSKA KASA OPIEKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PAY IN YOUR CARD CURRENCY POS CURRENCY
CONVERSION OFFERED BY BANK PEKAO S.A.
www.pekao.com.pl Bank Pekao

(210)
(731)
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419117
(220) 2013 09 18
ALMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki
(540) Almusso bianco

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16
419118
(220) 2013 09 18
ALMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki
(540) Almusso Fiore
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16
419119
(220) 2013 09 18
ALMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki
(540) Almusso Majestic

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16
419120
(220) 2013 09 18
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) AMADIS

(210)
(731)
(531)

1.5.4, 3.4.1, 3.4.4, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.2, 26.4.12, 27.5.1,
29.1.13
(511) 36
419116
(220) 2013 09 18
ALMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki
(540) Almusso Classico

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 20
419121
(220) 2013 09 18
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) WIARYGODNA FIRMA
(511) 35, 36, 41

(210)
(731)

419122
(220) 2013 09 18
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FIRMA WIARYGODNA
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16
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419123
(220) 2013 09 18
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) WIARYGODNA - FIRMA
(511) 35, 36, 41

(210)
(731)
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(540) ABC VOD

(210) 419124
(220) 2013 09 18
(731) SZPINDLER-KORBEL MARZENA MARKOR F.H.U., Tychy
(540) sok4you smacznie i zdrowo
(531) 3.7.21, 3.7.24, 27.5.1
(511) 35, 38, 41
419129
(220) 2013 09 18
The Concentrate Manufacturing Company of Ireland,
Hamilton, BM
(540) WELLO
(511) 16, 32, 41

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 5.7.12, 26.1.1, 26.4.4, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 32, 35, 43

419130
(220) 2013 09 18
ZAHEL KRZYSZTOF
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Myślenice
(540) ZAHEL

(210)
(731)

419125
(220) 2013 09 18
SANTE A. KOWALSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) BATON DLA AKTYWNYCH
(511) 05, 29, 30

(210)
(731)

(210) 419126
(220) 2013 09 18
(731) WORWA MAREK, Rabka-Zdrój
(540) Aga

(531) 26.1.2, 26.1.16, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 39, 43
419131
(220) 2013 09 18
ROYGARD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) c cabas.pl
(210)
(731)

(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
419127
(220) 2013 09 18
WOJTKIEWICZ EWELINA REWELACJA CATERING,
Warszawa
(540) REWELacja Catering
(210)
(731)

(531) 11.1.1, 11.1.4, 11.3.23, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43
(210)
(731)

419128
(220) 2013 09 18
GALAPAGOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13, 27.5.1
(511) 35, 42
419133
(220) 2013 09 18
V-SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Radiofony
(511) 16, 35, 41

(210)
(731)

(210) 419134
(220) 2013 09 18
(731) BINIEK EWELINA CAREER INVESTMENT, Kraków
(540)
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(531) 26.2.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 41, 44
419135
(220) 2013 09 18
BOLEK KATARZYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE,
Końskie
(540) TOVA
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(540) MORWA VITA

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 32
419140
(220) 2013 09 18
MJ CREATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) mój rozwód

(210)
(731)

(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 45

(531) 3.13.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35
419136
(220) 2013 09 18
LEADBULLET
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) nextcontent
(210)
(731)

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 42, 45
419137
(220) 2013 09 18
TELEHORSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ROBOTICA
(511) 09, 28, 41
(210)
(731)

419138
(220) 2013 09 18
TELEHORSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ROBOTICA
(210)
(731)

(531) 1.3.2, 15.7.1, 27.5.1
(511) 09, 28, 41
(210)
(731)

419139
(220) 2013 09 18
LABORATORIA NATURY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin

419141
(220) 2013 09 18
MJ CREATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) mój rozwód
(511) 45
(210)
(731)

(210) 419142
(220) 2013 09 18
(731) PETZ JERZY, Legionowo
(540) Galeria Legionowo

(531) 26.2.1, 26.4.2
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 43
419143
(220) 2013 09 19
REGIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) REGIMED
(511) 05, 29, 30, 32

(210)
(731)

419144
(220) 2013 09 19
KOLPORTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) legance
(511) 05, 09

(210)
(731)

419145
(220) 2013 09 19
GERDA BROKER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ZDROWIE FINANSOWE
(511) 36
(210)
(731)
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419146
(220) 2013 09 19
CITY TOUR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Cracow Sightseeing Hop-On Hop-Off

(210)
(731)
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(540) cavalieri

(531) 3.7.21, 3.7.24, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39

(531) 24.15.13, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39

419151
(220) 2013 09 19
WELMAX+
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) MultiCooker

419147
(220) 2013 09 19
FIRMA HANDLOWA „EUROBUT-ŚLĄSK”
WOJCIECH CYGAN I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) Jezzi

(531) 9.7.19, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 11, 21, 35, 39

(210)
(731)

(210)
(731)

419152
(220) 2013 09 19
FRUIT OCEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) energy clic owoce + kofeina tauryna żeń-szeń napój,
który może więcej!

(210)
(731)
(531) 2.9.19, 9.9.1, 9.9.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25
419148
(220) 2013 09 19
WIŚNIEWSKI MICHAŁ/BRAND CONSULT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MAYA
(210)
(731)

(531) 26.3.2, 27.5.1
(511) 35, 41

(531) 19.7.25, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32

419149
(220) 2013 09 19
LUBFARM
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) PRZYJACIEL MAŁEGO KSIĘCIA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 2.7.11, 2.7.23, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
(210)
(731)

419150
(220) 2013 09 19
SUJECKI PAWEŁ CAVALIERI, Konstantynów Łódzki

419153
(220) 2013 09 19
FRUIT OCEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) active clic owoce + guarana kofeina witaminy napój,
który może więcej!
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(531) 2.1.8, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

419154
(220) 2013 09 19
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
CANNCURE
05, 29, 34

(210)
(731)
(540)
(511)

419155
(220) 2013 09 19
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
SLEEPCANN
05, 29, 34

(210)
(731)
(540)
(511)

419156
(220) 2013 09 19
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
PAINCANN
05, 29, 34

419157
(220) 2013 09 19
MIXIT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) mixit

(210)
(731)

Nr 1 (1044) 2014

(540) calorie burn clic owoce + L-karnityna kofeina
witaminy napój, który może więcej!

(531) 19.7.25, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

419160
(220) 2013 09 19
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
CANNRELAX
05, 29, 34

419161
(220) 2013 09 19
ETMAŃSKI WŁADYSŁAW, HOPA SŁAWOMIR
AQUAFRONT
SPÓŁKA CYWILNA, Lębork
(540) AQUAAKRYL

(210)
(731)

(531) 3.7.21, 3.7.24, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 32, 43
419158
(220) 2013 09 19
FRUIT OCEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) vitality clic owoce + aloes witaminy napój,
który może więcej!
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 20
419162
(220) 2013 09 19
FRUIT OCEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) relax clic owoce + melisa imbir witaminy napój,
który może więcej!
(210)
(731)

(531) 19.7.25, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)

419159
(220) 2013 09 19
FRUIT OCEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 2.1.8, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
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419163
(220) 2013 09 19
ETMAŃSKI WŁADYSŁAW, HOPA SŁAWOMIR
AQUAFRONT
SPÓŁKA CYWILNA, Lębork
(540) aqua front
PRODUCENT PŁYT I FRONTÓW AKRYLOWYCH

(210)
(731)
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(540) SHATOON

(531) 26.5.1, 27.5.1
(511) 18, 25, 28, 32
419168
(220) 2013 09 19
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) NASZE
(511) 29
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 20
419164
(220) 2013 09 19
EUROPOL CHEMICAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudniki
(540) E EUROPOL CHEMICAL
(210)
(731)

419169
(220) 2013 09 19
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) NASZA
(511) 29

(210)
(731)

419170
(220) 2013 09 19
HOUZEE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) houzee
(511) 04, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 35, 39, 41, 44

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 01, 19, 37
419165
(220) 2013 09 19
HOUZEE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) houzee mieszkaj piękniej

(210)
(731)

(531) 7.1.8, 27.5.1
(511) 16, 35, 39
419166
(220) 2013 09 19
HOUZEE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) houzee mieszkaj piękniej

(210)
(731)

(531) 7.1.8, 27.5.1
(511) 16, 35, 39
(210)
(731)

419167
(220) 2013 09 19
KASPEREK PIOTR SHT TRADE, Lublin

(210)
(731)
(540)

419171
(220) 2013 09 19
HOUZEE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 7.1.8
(511) 16, 35, 39
419172
(220) 2013 09 19
HOUZEE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) houzee mieszkaj piękniej
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 16, 35, 39
(210)
(731)

419173
(220) 2013 09 19
SKIBA KRZYSZTOF
FIRMA TRAF, Wólka Podleśna
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(540) smartcamp
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(540) APTEKA Wiśniowa DRIVE

(531) 26.5.1, 27.5.1
(511) 39, 43
419174
(220) 2013 09 19
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
POLTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry
(540) expertBHP.pl
(210)
(731)

(531) 5.7.16, 27.5.1
(511) 35, 44
(210) 419180
(220) 2013 09 19
(731) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka
(540) WOODEN STORY est.1969

(531) 2.1.15, 2.1.25, 27.5.1
(511) 03, 09, 25, 35, 40, 41
419175
(220) 2013 09 19
KVAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele
(540) Amipack
(511) 31

(210)
(731)

419176
(220) 2013 09 19
KVAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele
(540) GERVET
(511) 05

(210)
(731)

419177
(220) 2013 09 19
CENTRALPAK ŚWIERZ I WILK
SPÓŁKA JAWNA, Świdnik
(540) JOHN RED

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
(511) 20, 28, 35
(210) 419181
(220) 2013 09 19
(731) BRUMER URSZULA, Matłak
(540) AUCERE Autologic Cells Regeneration

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.15.1, 27.5.1
(511) 03, 05, 44
419183
(220) 2013 09 19
MARCELIN MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) SPORTS BAR RESTAURANT 12 Bułgarska 17
(210)
(731)

(531) 3.7.19, 26.11.1, 27.5.1
(511) 12
419178
(220) 2013 09 19
FORUM DEBITUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki
(540) FORUM DEBITUM
(511) 36
(210)
(731)

(210)
(731)

419179
(220) 2013 09 19
APARTAMENTY WIŚNIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław

(531) 26.1.4, 26.1.17, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43
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419184
(220) 2013 09 19
GPS KONSORCJUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) RiDER GPS
(210)
(731)
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(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41, 44
(210) 419190
(220) 2013 09 19
(731) OLASZEK DOMINIKA DOMIDIAART, Warszawa
(540) DaDa MAGAZYN AKTYWNEJ MAMY

(531) 1.15.5, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 39, 42
419185
(220) 2013 09 19
CF ELEKTROMOC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) EMC ELEKTROMOC

(210)
(731)

(531) 2.3.25, 18.1.1, 27.5.1, 29.1, 29.1.4
(511) 16, 35, 41, 44
419191
(220) 2013 09 19
APTEKI DOM ZDROWIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) APTEKA Dar Zdrowia

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 41
419186
(220) 2013 09 19
ARMAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) ARMAX

(210)
(731)

(531) 1.15.15, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 16, 35, 41, 44
419192
(220) 2013 09 19
SIÓDEMKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Siódemka
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 07, 08, 09, 11, 12
419187
(220) 2013 09 19
FUNDACJA BANKOWA
IM. LEOPOLDA KRONENBERGA, Warszawa
(540) Postawy Polaków wobec oszczędzania
(511) 16, 35, 36, 41, 42

(210)
(731)

419188
(220) 2013 09 20
FUNDACJA AKADEMIA ORGANIZACJI
OBYWATELSKICH, Warszawa
(540) Kursodrom
(511) 41

(210)
(731)

(531) 2.3.1, 2.3.4, 2.3.25, 27.5.1
(511) 09, 35, 39, 41, 42
(210) 419193
(220) 2013 09 19
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540)

(210) 419189
(220) 2013 09 19
(731) OLASZEK DOMINIKA DOMIDIAART, Warszawa
(540) mama wie!
(531) 26.5.2, 26.5.16, 26.13.25
(511) 25, 35
(210)
(731)

419194
(220) 2013 09 19
ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
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(540) Kerbo
(511) 19
419204
(220) 2013 09 20
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) multibook

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 25, 35
419196
(220) 2013 09 20
4TEAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płochocin
(540) QUATOR
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 28, 41
419205
(220) 2013 09 20
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) multiteka
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 04
419197
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Stone
(511) 19

(210)
(731)

419198
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Split
(511) 19

(210)
(731)

419199
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Alexandria
(511) 19

(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 28, 41
419206
(220) 2013 09 20
FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW SPAŁA ADAM,
Ćmielów
(540) Małpi Likier
(210)
(731)

(210)
(731)

419200
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Newport
(511) 19
(210)
(731)

(531) 3.5.19, 27.5.1
(511) 33
419207
(220) 2013 09 20
JUN FENG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) Drôle automne hiver paris

(210)
(731)

419201
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Berkeley
(511) 19

(210)
(731)

419202
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Atlanta
(511) 19

(210)
(731)

(210)
(731)

419203
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(531) 2.9.1, 27.5.1
(511) 24, 25, 26
(210)
(731)

419208
(220) 2013 09 20
SIEROCIŃSKI ŁUKASZ F.H.OTO, Łódź
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(540) OTO

(531) 27.5.1
(511) 09
(210) 419209
(220) 2013 09 20
(731) SIEROCIŃSKI ŁUKASZ F.H.OTO, Łódź
(540) M MANNINA

(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1
(511) 09
(210) 419210
(220) 2013 09 20
(731) KLUZA PIOTR AUTO-MOTO-VIK, Wieliczka
(540) GT BERGMANN AUTOMOTIVE

(531) 26.4.1, 26.4.3, 26.4.18
(511) 35
419211
(220) 2013 09 20
EL DORADO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowiec
(540) PUSSY

(210)
(731)
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419214
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) SLABS
(511) 19
(210)
(731)

419215
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Denver
(511) 19
(210)
(731)

419216
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) McAllen
(511) 19
(210)
(731)

419217
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MegaSpeed
(511) 38
(210)
(731)

419218
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Mega Speed
(511) 38

(210)
(731)

419219
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Davenport
(511) 19
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
(511) 35, 39, 44
419212
(220) 2013 09 20
MARCATO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzakta
(540) MARCATO Sp. z o.o.

(210)
(731)

419220
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Giga Speed
(511) 38
(210)
(731)

419221
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GigaSpeed
(511) 38
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1
(511) 16
419213
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Basic
(511) 19

(210)
(731)

419222
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Tera Speed
(511) 38

(210)
(731)
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419223
(220) 2013 09 20
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce
(540) PUK
(210)
(731)

(531) 26.11.3, 27.5.1
(511) 35, 45
419224
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TeraSpeed
(511) 38
(210)
(731)

419225
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Garland
(511) 19
(210)
(731)

419226
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Terra Speed
(511) 38

(210)
(731)

419227
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Fremont
(511) 19

(210)
(731)

419228
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TerraSpeed
(511) 38

(210)
(731)

(540) Giga Szybkość
(511) 38
419232
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MegaSzybkość
(511) 38
(210)
(731)

419233
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Nashville
(511) 19
(210)
(731)

419234
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Mega Szybkość
(511) 38

(210)
(731)

419235
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Tera Szybkość
(511) 38
(210)
(731)

419236
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Visalia
(511) 19
(210)
(731)

419237
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TeraSzybkość
(511) 38

(210)
(731)

419238
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Terra Szybkość
(511) 38

(210)
(731)

419229
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GigaSzybkość
(511) 38

(210)
(731)

419230
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Superior Antique
(511) 19

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

419231
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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419239
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TerraSzybkość
(511) 38
(210)
(731)

419240
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
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419250
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Tera Prędkość
(511) 38

(540) Seattle
(511) 19

(210)
(731)

419241
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GigaPrędkość
(511) 38

(210)
(731)

(210)
(731)

419242
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Akron
(511) 19
(210)
(731)

419243
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Giga Prędkość
(511) 38
(210)
(731)

419244
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Superior Aqua
(511) 19

(210)
(731)

419251
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Midland
(511) 19
419252
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TerraPrędkość
(511) 38

(210)
(731)

419253
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Terra Prędkość
(511) 38

(210)
(731)

419254
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) El Paso
(511) 19

(210)
(731)

419245
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MegaPrędkość
(511) 38

(210)
(731)

419246
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Mega Prędkość
(511) 38

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

419247
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Tera Prędkość
(511) 38
(210)
(731)

419248
(220) 2013 09 20
PHARMENA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) LOVASCOR
(511) 03, 05
(210)
(731)

419249
(220) 2013 09 20
LIBET
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Superior MixColor
(511) 19
(210)
(731)

101

419255
(220) 2013 09 20
NETIA BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TeraPrędkość
(511) 38
419256
(220) 2013 09 20
POLSKA ENERGIA PRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Polska Energetyka Pro

(531) 1.17.13, 7.1.8, 7.1.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38
(210)
(731)
(540)
(511)

419257
(220) 2013 09 20
PIOTROWSKA AGNIESZKA 4ULAB, Stare Babice
Talking Things
35, 38, 42, 45

(210)
(731)
(540)
(511)

419258
(220) 2013 09 20
NOWICKA WANDA, Warszawa
RÓWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ
16, 35, 38, 41, 42, 45
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(210) 419259
(220) 2013 09 20
(731) PIOTROWSKA AGNIESZKA 4ULAB, Stare Babice
(540) TT
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(531) 27.5.1
(511) 05, 30
419267
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) arroza
(511) 30

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18
(511) 35, 38, 42, 45
419260
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Aril Passion Fruit Flower
(511) 03, 05

(210)
(731)

419261
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Aril Spring Breeze
(511) 03, 05
(210)
(731)

419262
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Aril Citrus Mist
(511) 03, 05

(210)
(731)

419263
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Aril Flower Fields
(511) 03, 05

419268
(220) 2013 09 20
LIVE NATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ,
Warszawa
(540) EARLY ENTRANCE
(511) 41

(210)
(731)

419269
(220) 2013 09 20
LIVE NATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GOLDEN CIRCLE
(511) 41
(210)
(731)

419270
(220) 2013 09 20
DUNAJ TOMASZ, Opole;
HERCZAKOWSKA JOANNA, Gliwice;
RACHWALSKI MARCIN, Paczyna
(540) Bman
(210)
(731)

(210)
(731)

419264
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Lepsze dla Ciebie
(511) 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33

(210)
(731)

419265
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) power fist
(511) 03
(210)
(731)

419266
(220) 2013 09 20
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Herbaris

(210)
(731)

(531) 3.1.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 43
419271
(220) 2013 09 20
NATUR PRODUKT ZDROVIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Molekin
(511) 05
(210)
(731)

419272
(220) 2013 09 20
FELITIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PRZEKĄSKI ZAKĄSKI ZAWSZE OTWARTE
/CZYNNE CAŁĄ DOBĘ/
1938 Gessler u KUCHARZY ZAKĄSKI
1938 Gessler u KUCHARZY PRZEKĄSKI
(210)
(731)
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(531) 2.1.11, 9.7.1, 9.7.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 43
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(540) KSIĄŻĘCE Burgundowe Trzy Słody
UWARZONE Z DZIKĄ RÓŻĄ PIWO PREMIUM
AD 1629 TYSKIE BROWARY

(210) 419273
(220) 2013 09 20
(731) FUNDACJA GREENPEACE POLSKA, Warszawa
(540) ADOPTUJ PSZCZOŁĘ

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41
(210) 419274
(220) 2013 09 20
(731) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN, Kraków
(540)

(531) 2.1.4, 2.1.15, 5.3.11, 5.5.1, 24.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
(210) 419278
(220) 2013 09 21
(731) DOMAGAŁA PIOTR KUŹNIA KOMPUTEROWA, Kraków
(540) KUŹNIA KOMPUTEROWA

(531) 18.2.1, 27.5.1
(511) 35, 37, 42
(531) 2.3.4, 23.5.1, 29.1.15
(511) 09, 32, 33, 35, 41
(210)
(731)
(540)

419275
(220) 2013 09 20
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada

(210)
(731)
(540)
(511)

419279
(220) 2013 09 21
DOMAGAŁA PIOTR KUŹNIA KOMPUTEROWA, Kraków
KUŹNIA KOMPUTEROWA
35, 37, 42

419280
(220) 2013 09 22
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) wprost Nie ma świętych krów.

(210)
(731)

(531) 3.1.14, 10.5.25, 20.5.25, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
(210)
(731)
(540)
(511)

419276
(220) 2013 09 20
Sci-MX Nutrition LLP, Brockworth, Gloucester, GB
ULTRA WHEY
05

(210)
(731)

419277
(220) 2013 09 20
KOMPANIA PIWOWARSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań

(531) 3.4.1, 3.4.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

419281
(220) 2013 09 20
MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź

104

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Aquaflora
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(210) 419286
(220) 2013 09 20
(731) PURAK ADAM AC SERWIS POLSKA, Strumień
(540) C CURREN

(531) 27.5.1
(511) 01, 05
(210) 419282
(220) 2013 09 20
(731) I.W.S. Nominee Company Limited, London, GB
(540)

(531) 9.1.25, 26.11.3, 26.11.13
(511) 11
(210) 419283
(220) 2013 09 20
(731) PAJĄK SŁAWOMIR, Dąbrowica
(540) PaNa naturholzkohlen präparierte

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 14, 37
(210)
(731)
(540)
(511)

419287
(220) 2013 09 20
MIKULSKI KRZYSZTOF, Garwolin
CAMPUS
12, 16, 35, 39

419288
(220) 2013 09 20
PLUS H2O DRINKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chociszew
(540) POTATO VODKA
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 33
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 20
419284
(220) 2013 09 20
TOSCANA CONCEPT STORE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy
(540) Toscana Concept Store

(210) 419289
(220) 2013 09 20
(731) LUBRYKA KRZYSZTOF, Wrocław
(540) El DORADO

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 44
419290
(220) 2013 09 20
FK PARTNER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) AKADEMIA BIZNESU member of IOS S.A.
(210)
(731)

(531) 5.3.17, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 35, 43
419285
(220) 2013 09 20
P.P.H. BORKOWIANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Borek Stary
(540) Bieszczadzka NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
(210)
(731)

(531) 6.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(531) 1.5.1, 1.5.2, 26.4.1, 26.4.16
(511) 09, 16, 35, 38, 41
(210) 419291
(220) 2013 09 20
(731) MIKULSKI KRZYSZTOF, Garwolin
(540) biblioteczne.pl

(531) 26.5.4, 26.11.1, 26.11.9, 27.5.1, 27.5.14, 29.1.15
(511) 12, 16, 20, 35, 39
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419292
(220) 2013 09 20
POLOMARKET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Giebnia
(540) MASTER PUTZ
(511) 03, 05, 16, 21

(210)
(731)

419293
(220) 2013 09 20
BENEFIT IP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) MultiKafeteria
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42
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(540) HF Archiwum sp z o.o.
Wojnowice ul. Główna 42 A
Czernica 55-003

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.1.18, 26.1.21, 29.1.12, 27.5.1
(511) 35, 39
419299
(220) 2013 09 23
HARCHALA KRYSTYNA I WACŁAW
ZAKŁAD SPRZĘTU NURKOWEGO, Opole
(540) manta

(210)
(731)

419295
(220) 2013 09 23
MIRACULUM
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) W WARS

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 08, 21

(531) 3.9.1, 3.9.7, 26.1.1, 26.1.2, 27.5.1
(511) 06

419296
(220) 2013 09 23
MIRACULUM
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) WARS

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 08, 21
419297
(220) 2013 09 23
SGB-BANK
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) FAIR PLAY BANK GENEZA Gra ekonomiczna SGB

(210)
(731)

419300
(220) 2013 09 23
HARCHALA KRYSTYNA I WACŁAW
ZAKŁAD SPRZĘTU NURKOWEGO MANTA, Opole
(540) manta

(531) 3.9.1, 3.9.7, 26.1.1, 26.1.2, 27.5.1
(511) 06
419301
(220) 2013 09 23
EKO-WAP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedliska
(540) EKOwap

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 19
419302
(220) 2013 09 23
SENSILAB POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź
(540) Zdrowia w biegunce infekcyjnej, rotawirusowej
życzy sponsor programu, producent ENTEROMAX
(511) 05

(210)
(731)

(531) 26.15.9, 26.15.13, 26.15.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)

419298
(220) 2013 09 23
ARCHIWUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wojnowice

(210)
(731)

419303
(220) 2013 09 23
SENSILAB POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź
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(540) ENTEROMAX zmniejsza czas trwania i ryzyko
biegunek
(511) 05

(540) EGO

419305
(220) 2013 09 23
SENSILAB POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź
(540) SATIFLU
(511) 05, 30

(531) 24.15.1, 27.5.1
(511) 10, 25, 35

(210)
(731)

(210) 419306
(220) 2013 09 23
(731) SZYDŁOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk
(540) Ferber Caffé questo caffé
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419310
(220) 2013 09 23
KACZMAREK ELECTRIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Wolsztyn
(540) elektro market

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 27.5.1
(511) 09, 11, 35
(210) 419311
(220) 2013 09 23
(731) KOZAK EWA ELRED, Warszawa
(540) ELRED

(531) 26.1.2, 25.1.5, 5.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
419307
(220) 2013 09 23
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TRZY KŁOSY

(210)
(731)

(531) 1.15.3, 26.1.2, 26.1.18
(511) 35
(210)
(731)
(540)
(511)

419312
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
autokatalizator
35, 40

(210) 419313
(220) 2013 09 23
(731) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka
(540) green toy

(531) 5.7.2, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 35
419308
(220) 2013 09 23
KACZMAREK ELECTRIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Wolsztyn
(540) Kaczmarek electric
(210)
(731)

(531) 3.7.11, 5.3.11, 27.5.1, 29.1.6
(511) 20, 28, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

419314
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
auto-katalizator
35, 40

(210) 419315
(220) 2013 09 23
(731) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka
(540) handmade
(531) 26.1.1, 26.4.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 35
(210)
(731)

419309
(220) 2013 09 23
MIELEWCZYK ANDRZEJ, MIELEWCZYK ELŻBIETA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
TRIO-SKORPION
SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk

(531) 5.1.20, 27.5.1, 29.1.6
(511) 20, 28, 35
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419316
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
AUTOKATALIZATOR
35, 40

419317
(220) 2013 09 23
BOROWY WIESŁAW
WOODEN STORY, Białka
(540) INSPIRED BY NATURE CREATED BY US ORIGINAL
Wooden Story TOYS

(210)
(731)

(540) KAT-HANDEL
(511) 40
419324
(220) 2013 09 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Konto Dobrze Dobrane
(511) 36
(210)
(731)

419325
(220) 2013 09 23
WELLMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WELLMED CENTRUM MEDYCZNE
(210)
(731)

(531) 17.1.1, 17.1.2, 24.1.17, 27.5.1, 29.1.6
(511) 20, 28, 35

(531) 24.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44

419318
(220) 2013 09 23
BOROWY WIESŁAW
WOODEN STORY, Białka
(540) Inspired by nature Created by us ORIGINAL NO.9
Wooden Story TOYS est. 1969

(210)
(731)

(210)
(731)

(540)

419326
(220) 2013 09 23
WELLMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 24.13.1
(511) 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.6
(511) 20, 28, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

419319
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
AUTO-KATALIZATOR
35, 40

(210)
(731)
(540)
(511)

419320
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
kat-handel
40

(210)
(731)
(540)
(511)

419321
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
kathandel
40

(210)
(731)
(540)
(511)

419322
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
KAT-Handel
40

(210)
(731)

419323
(220) 2013 09 23
WĄGROWSKA BENIGNA, Biernatki
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(210) 419327
(220) 2013 09 23
(731) OLENDER GRZEGORZ, Wrocław
(540) graficzny

(531) 26.1.1, 26.1.16
(511) 16, 41
419328
(220) 2013 09 23
ZŁOTE WYPRZEDAŻE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) zlotewyprzedaze pl
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 26.13.25, 29.1.12
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

419329
(220) 2013 09 23
MENTOR WORLDWIDE LLC, Santa Barbara, US
LOVE YOUR LOOK
35, 42, 44
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419330
(220) 2013 09 23
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko ...jak u Mamy!
Barszcz czerwony zupa błyskawiczna z kluskami
1 porcja dostarcza kcal 286 14% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej
(210)
(731)

11.3.8, 11.3.10, 11.3.5, 5.9.6, 5.9.3, 8.7.1, 8.7.3, 27.5.1,
29.1.15
(511) 29
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(531) 11.3.8, 11.3.10, 11.7.5, 5.9.17, 8.7.1, 8.7.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419332
(220) 2013 09 23
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko ...jak u Mamy!
Rosół domowy zupa błyskawiczna o smaku
kurczaka z kluskami
1 porcja dostarcza kcal 298 15% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej

(210)
(731)

(531)

419331
(220) 2013 09 23
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko ...jak u Mamy!
Pomidorowa zupa błyskawiczna z kluskami
1 porcja dostarcza kcal 285 14% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej

(210)
(731)

(531) 11.3.8, 11.3.10, 11.3.5, 5.9.1, 8.7.1, 8.7.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419333
(220) 2013 09 23
TAN VIET INTERNATIONAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo
(540) Ammko ...jak u Mamy!
Serowa z ziołami zupa błyskawiczna o smaku
serowym z kluskami
1 porcja dostarcza kcal 298 15% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej
(210)
(731)
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(531)

11.3.8, 11.3.10, 11.3.5, 8.3.8, 8.3.11, 8.1.6, 8.7.1, 8.7.3, 27.5.1,
29.1.15
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

419334
(220) 2013 09 23
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
Cistusan
05
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(540) Naturalny magnez, podwójna dawka
(511) 05
419341
(220) 2013 09 23
CITODENT RODZINNY
SPÓŁKA JAWNA FURTAK-POBROTYN I SPÓŁKA,
Wrocław
(540) WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

(210)
(731)

419335
(220) 2013 09 24
BK-FOOD POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) SAMUI
(511) 29
(210)
(731)

419336
(220) 2013 09 23
NOVA LIGHT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) NOVA LIGHT
(511) 11, 35, 37, 39, 42

(210)
(731)

419337
(220) 2013 09 23
NOVA LIGHT ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) NOVA LIGHT ECO
(511) 35, 42

(210)
(731)

(210) 419338
(220) 2013 09 23
(731) LISZEGA WOJCIECH LIPORT, Gdynia
(540) ShinyGARAGE

(531) 2.7.12, 10.3.1, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 44
419342
(220) 2013 09 23
CITODENT RODZINNY
SPÓŁKA JAWNA FURTAK-POBROTYN I SPÓŁKA,
Wrocław
(540) CITODENT RODZINNY
(511) 44

(210)
(731)

419343
(220) 2013 09 23
EKO-WAP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedliska
(540) eko-gran
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 01
(210) 419344
(220) 2013 09 23
(731) HAN BAOHUA, Wólka Kosowska
(540) FH FOOD HOUSE
(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 03
419339
(220) 2013 09 23
KACZMAREK ELECTRIC
SPÓŁKA AKCYJNA, Wolsztyn
(540) Kaczmarek electric

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 43
(531) 26.4.1, 26.5.9, 27.5.1
(511) 09, 11, 35
(210)
(731)

419340
(220) 2013 09 23
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice

419345
(220) 2013 09 23
LEKFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) Multiprobiotic Na zdrowie
(511) 05

(210)
(731)
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(210) 419346
(220) 2013 09 23
(731) POKRZEPA ROBERT, Kielce
(540) Pierwsza internetowa platforma wspierająca
finansowo polskie kluby i organizacje sportowe
poprzez udział w zyskach i zakupy grupowe
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(210) 419350
(220) 2013 09 23
(731) GUZOWSKA-DEPTUŁA MARTA, Gdynia
(540) Inspiratio

(531) 3.1.14, 27.5.1, 29.1.6
(511) 28, 41, 43, 44
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42
419347
(220) 2013 09 23
LEKFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) Magnez B6 SUPLEMENT DIETY Tylko jedna kapsułka
dziennie. Dwuwodny mleczan magnezu 595 mg
witamina B6 1,4 mg a+ na zdrowie dla kobiet
i mężczyzn

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419351
(220) 2013 09 23
GUZOWSKA-DEPTUŁA MARTA, Gdynia
Inspiratio
28, 41, 43, 44

419352
(220) 2013 09 24
SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA,
Krynica-Zdrój
(540) MUSZYNIANKA-ŹRÓDŁO MAGNEZU
(511) 32

(210)
(731)

(210) 419353
(220) 2013 09 23
(731) SAPOŃ MICHAŁ, Wrocław
(540) PREDATOR FISHING

(531) 27.5.1, 2.7.2, 19.13.21, 24.13.1, 29.1.13
(511) 05
419348
(220) 2013 09 23
LEKFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) Magnez B6 na zdrowie
(511) 05
(210)
(731)

419349
(220) 2013 09 23
LEKFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) SUPLEMENT DIETY MULTI PROBIOTIC
Na zdrowie dla całej rodziny DO STOSOWANIA
RÓWNIEŻ U DZIECI Nie wymaga przechowywania
w lodówce a+ na zdrowie
(210)
(731)

(531) 3.9.1, 3.9.24, 3.9.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
419354
(220) 2013 09 23
DR IRENA ERIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) LUKSUS ODKRYWANIA PIĘKNA
(511) 03, 05, 35, 43, 44
(210)
(731)

419355
(220) 2013 09 23
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Telewizyjny Kurier Warszawski
(511) 09, 16, 38, 41, 45

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419356
(220) 2013 09 23
KAMIŃSKI ANTONI, Warszawa
ZAPIEXY
30, 43

(210) 419357
(220) 2013 09 23
(731) KAMIŃSKI ANTONI, Warszawa
(540) zapiexy luxusowe

(531) 2.7.12, 19.13.21, 24.13.1, 29.1.13, 27.5.1
(511) 05
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(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 43
419358
(220) 2013 09 23
TEMAPHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PROFOLIC
(511) 05

(210)
(731)

419359
(220) 2013 09 23
TEMAPHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) LUTAGEN
(511) 05

(210)
(731)
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419365
(220) 2013 09 24
GDAŃSKA KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO IZABELA SZYMAŃSKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) Parasol Podatkowy
(210)
(731)

(531) 10.3.1, 10.3.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36
(210) 419366
(220) 2013 09 24
(731) BUDZYŃSKI PIOTR TRENDMARK, Warszawa
(540) TRENDMARK Three points of view

419360
(220) 2013 09 23
MEDART ALICJA ZIELIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) doktorA
(511) 35, 41, 42, 44

(210)
(731)

419361
(220) 2013 09 23
MEDART ALICJA ZIELIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) doktorA skupieni na Tobie

(210)
(731)

(531) 26.15.15, 26.15.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 42
419367
(220) 2013 09 24
ECOPNEUM POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk Wlkp
(540) EcoGom SPORT
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42, 44
419363
(220) 2013 09 24
MEDIA 4U
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) appetitek
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 17, 27
(210) 419368
(220) 2013 09 24
(731) FUNDACJA, ZAKŁADY KÓRNICKIE, Kórnik
(540) FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

(531) 11.1.1, 11.3.5, 27.5.1
(511) 35, 42, 43
(210) 419364
(220) 2013 09 24
(731) NYSIAK STANISŁAW, Stare Skoszewy
(540) PRECIMET H.C.E. horticultural equipment
(531) 24.9.1, 24.15.1, 24.1.5, 24.15.5, 23.1.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36, 41, 42, 43, 44
(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 09, 12, 22, 40

(210)
(731)

419369
(220) 2013 09 24
SZKLA.COM
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) Cristallo

(531) 1.1.15, 27.5.1
(511) 09, 35
419370
(220) 2013 09 24
SZKLA.COM
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) SANTINO

(210)
(731)
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419375
(220) 2013 09 24
WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) e MONITOR RYNKU ENERGII MRE24.PL
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41
419376
(220) 2013 09 24
BERNATEK-BRZÓZKA PAULINA BODY + SOUL,
Warszawa
(540) JUNIOR GYM
(511) 28, 35, 41

(210)
(731)
(531) 27.5.1
(511) 09, 35
419371
(220) 2013 09 24
PEKAO PIONEER
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DFE Pekao Dobrowolny Fundusz Emerytalny

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 36
419372
(220) 2013 09 24
PEKAO PIONEER
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pekao OFE Otwarty Fundusz Emerytalny

(210)
(731)

419377
(220) 2013 09 24
LOTTE WEDEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PTASIE
(511) 30

(210)
(731)

419378
(220) 2013 09 24
SOLINEA MARIUSZ TRUS, PAWEŁ BOGUSZ
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) PSIE SADŁO Oryginalna maść roślinna

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(531) 24.15.1, 27.5.1, 26.1.1, 26.1.16, 29.1.13, 26.13.25
(511) 16, 35, 36
419373
(220) 2013 09 24
PEKAO PIONEER POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo
Emerytalne

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13, 24.15.1, 26.1.1, 26.1.16
(511) 16, 35, 36
(210) 419374
(220) 2013 09 24
(731) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY, Stężyca
(540) W WYSPA WISŁA

(531) 1.15.24, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 43

(210)
(731)
(540)
(511)

419379
(220) 2013 09 24
Unipharm, Inc., New York, US
Melaxen Unipharm
05

(210)
(731)

419380
(220) 2013 09 24
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540)

(531) 19.13.21, 26.1.1, 29.1.13
(511) 41, 42, 44
(210) 419381
(220) 2013 09 24
(731) TRYHUBCZAK PIOTR, Wrocław
(540) pocieszaki.pl

(531) 2.5.23, 2.9.1, 21.1.25, 3.1.24, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 25, 28, 35
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(210) 419382
(220) 2013 09 24
(731) NIELEPIEC-JAŁOSIŃSKA ANNA, Pruszków
(540) Zdrowe Dziecko KLINIKA PEDIATRYCZNA
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419389
(220) 2013 09 24
VISIONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) VISIONA
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 35, 42
(531) 2.5.1, 2.9.1, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 44
419383
(220) 2013 09 24
3M POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kajetany k.Warszawy
(540) Viscoplast Sport stworzony do ruchu
(511) 05, 10
(210)
(731)

419384
(220) 2013 09 24
BERFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów
(540) berfincarpet
(511) 27

(210)
(731)

419385
(220) 2013 09 24
BERFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów
(540) berfindywany
(511) 27

(210)
(731)

419386
(220) 2013 09 24
VISIONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) VISIONA
(511) 09, 35, 42
(210)
(731)

419387
(220) 2013 09 24
RTB HOUSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RTB HOUSE

419390
(220) 2013 09 24
MN SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wiązowna
(540) Nivette więcej możliwości
(210)
(731)

(531) 18.1.23, 27.5.1
(511) 12, 35, 37, 39
419391
(220) 2013 09 24
URODA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MELISA - SIŁA NATURALNEGO NAWILŻENIA
(511) 03, 05
(210)
(731)

419392
(220) 2013 09 24
URODA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SIŁA NATURALNEGO NAWILŻENIA
(511) 03, 05

(210)
(731)

(210) 419393
(220) 2013 09 24
(731) BIELIŃSKA NATALIA, Kraśnik
(540) enebco.

(210)
(731)

(531) 2.3.23, 2.9.14, 27.5.1, 29.1.6
(511) 10
419394
(220) 2013 09 24
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa
(540) muza CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI

(210)
(731)
(531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 42
419388
(220) 2013 09 24
RTB HOUSE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RTB HOUSE
(210)
(731)

(531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43
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419395
(220) 2013 09 24
FIT4
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) 3F ISODRINK
(511) 32
(210)
(731)

419396
(220) 2013 09 24
FIT4
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) 3F ISODRINK

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
419397
(220) 2013 09 24
OTCF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieliczka
(540) 3F

(210)
(731)
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(531) 24.15.2, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 40
419401
(220) 2013 09 25
NOXAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) Noxan
(511) 35, 37, 40
(210)
(731)

419402
(220) 2013 09 25
RSV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) RASSALGIN
(511) 05, 10, 44
(210)
(731)

419403
(220) 2013 09 25
RSV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) RASSTAFEN
(511) 05, 10, 44
(210)
(731)

419404
(220) 2013 09 25
RSV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) RASSVIT
(511) 05, 10, 44

(210)
(731)
(531) 27.5.1
(511) 32
419398
(220) 2013 09 24
OTCF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieliczka
(540) 3F
(511) 32
(210)
(731)

419405
(220) 2013 09 25
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) WADOWICE skawa Płatki waflowe Mleczne

(210)
(731)

419399
(220) 2013 09 23
PANDA-HURT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz
(540) CENTRUM DYSTRYBUCJI WĘDLIN I MIĘSA PANDA
HURT
(210)
(731)

(531) 25.1.15, 8.3.1, 8.1.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30

(531) 26.1.2, 26.1.4, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 35
419400
(220) 2013 09 25
NOXAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) NOXAN
(210)
(731)

419406
(220) 2013 09 25
MARCULLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wlkp.
(540) MARCULLUS

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 3.11.7, 26.11.12
(511) 31, 35, 36, 44
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419407
(220) 2013 09 25
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) PŁATKI WAFLOWE
(511) 30
(210)
(731)

(210) 419408
(220) 2013 09 25
(731) PARYSEK MARIUSZ 4 EYES OPTYKA, Warszawa
(540) 4 EYES OPTYKA
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(540) Velvet

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.12
(511) 03, 05, 16, 21
419414
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Veltie soft like velvet
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 44
419409
(220) 2013 09 25
GRUPA MOJA FARMACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) moja apteka
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.12
(511) 03, 05, 16, 21
419415
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Veltie
(210)
(731)

(531) 19.13.21, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

419410
(220) 2013 09 25
Holt Lloyd International Limited, Stretford, GB
HOLTS KOŁO ZAPASOWE
01

419411
(220) 2013 09 25
TACTICA PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) AZYTAC
(511) 03, 05, 10

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 21
(210)
(731)
(540)

419416
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada

419412
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) Velvet Miękki jak aksamit
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 6.1.1, 1.5.1
(511) 03, 05, 16, 21
419417
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada
(540) VELVET
(511) 05, 21, 35
(210)
(731)
(531) 29.1.12, 27.5.1
(511) 03, 05, 16, 21
(210)
(731)

419413
(220) 2013 09 25
VELVET CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klucze-Osada

(210)
(731)

419418
(220) 2013 09 25
Vaillant GmbH, Remscheid, DE
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(540) Niedźwiedź condens
(511) 09, 11, 42

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 10

(210)
(731)

419419
(220) 2013 09 25
BELLENNIUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) billennium paperless
(511) 35, 38, 42

(210)
(731)

419420
(220) 2013 09 25
PROFESSIONAL SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki
(540) kanri
(511) 35, 38, 42

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 10

(210)
(731)

419421
(220) 2013 09 25
PROFESSIONAL SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki
(540) kankei
(511) 35, 38, 42

(210)
(731)

419422
(220) 2013 09 25
CURULIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) Curulis
(511) 35, 41, 45

(210)
(731)

419423
(220) 2013 09 25
TACTICA PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) tactiDERM

(210)
(731)
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419426
(220) 2013 09 25
TACTICA PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) TACEFUR

419427
(220) 2013 09 25
CURULIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) WPF Asystent
(511) 09, 35, 42
(210)
(731)

419428
(220) 2013 09 25
KANCELARIA RACHUNKOWA JELENA TRZECIAK,
Sopot
(540) SOPOCKIE KLIMATY
(511) 35, 43
(210)
(731)

419429
(220) 2013 09 25
KANCELARIA RACHUNKOWA JELENA TRZECIAK,
Sopot
(540) SOPOCKI KLIMAT
(511) 35, 43

(210)
(731)

(210) 419430
(220) 2013 09 25
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
(540) Kogutek

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 10
419424
(220) 2013 09 25
NUBES TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) NUBES TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29
(210) 419431
(220) 2013 09 25
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
(540)

(531) 26.3.4, 27.5.1
(511) 09, 38, 42
419425
(220) 2013 09 25
TACTICA PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) CLAVTAC

(210)
(731)

(531) 3.7.3, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

419432
(220) 2013 09 25
ZACKIEWICZ MACIEJ, Warszawa
APOGEUM
36, 37, 42

Nr 1 (1044) 2014

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 419433
(220) 2013 09 25
(731) ZACKIEWICZ MACIEJ, Warszawa
(540)
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419438
(220) 2013 09 25
STACHURA KRYSTIAN MEDIA-POLIS.PL,
Kazimierza Wielka
(540) Vinus
(511) 09, 16, 35, 38

(210)
(731)

419439
(220) 2013 09 25
HILO PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ....Po nitce....do Piękna
(511) 10, 44
(210)
(731)

(531) 6.1.3, 29.1.13
(511) 36, 37, 42
419434
(220) 2013 09 25
KAWA.SKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zalesie Górne
(540) KAWA SKA

(210)
(731)

419440
(220) 2013 09 25
NAJBERG-STRYCHARSKA WIESŁAWA GASTROBAR,
Kielce
(540) RENAMENT GASTROBAR

(210)
(731)

(531) 11.1.1, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1
(511) 43
(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 10, 16, 35, 37, 41, 42
419435
(220) 2013 09 25
KAWA.SKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zalesie Górne
(540) KAWA SKA

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419441
(220) 2013 09 25
Cyril Ramon de Werdt, Uden, NL
match and more
41

419442
(220) 2013 09 25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE STYROPMIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mińsk Mazowiecki
(540) STYROPMIN

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 10, 16, 35, 37, 41, 42
419436
(220) 2013 09 25
HILO PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) hilo pharma
(511) 10, 44
(210)
(731)

419437
(220) 2013 09 25
HILO PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) hilo pharma
(210)
(731)

(531) 2.1.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 37
419443
(220) 2013 09 25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE STYROPMIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mińsk Mazowiecki
(540) styropmin
(511) 06, 19, 37
(210)
(731)

419444
(220) 2013 09 25
HORTEX MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) HORTEX. PASJĘ MAMY W NATURZE!
(511) 29, 30, 32
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 10, 44
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419445
(220) 2013 09 25
HORTEX MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) HORTEX. TEN SMAK POWSTAJE Z PASJI!
(511) 29, 30, 32

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419446
(220) 2013 09 26
WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
MEMORY PAMIĘTAJ
28

(210) 419447
(220) 2013 09 26
(731) TWAROWSKI MACIEJ, Kielce
(540) na Muszce TALK SHOW
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(210) 419452
(220) 2013 09 26
(731) PERZ WIOLETTA BEAUTY MILL, Poznań
(540) BEAUTY MILL

(531) 15.1.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 44
419453
(220) 2013 09 26
NOWA ERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Sprawdzian na 100%
(511) 09, 16, 35, 41

(210)
(731)

419454
(220) 2013 09 26
NOWA ERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Cyfrowy elementarz
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

(531) 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 35, 38, 41
419448
(220) 2013 09 26
LET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) LET

(210)
(731)

(531) 26.11.3, 26.11.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 42
419449
(220) 2013 09 26
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PWN
(511) 09, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45
(210)
(731)

419450
(220) 2013 09 26
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PWN PWN

(210)
(731)

(531) 1.15.5, 26.4.4, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45
(210) 419451
(220) 2013 09 26
(731) PERZ WIOLETTA BEAUTY MILL, Poznań
(540) BEAUTY MILL

(531) 15.1.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 44

419455
(220) 2013 09 26
RAKOWSKI ANDRZEJ, SŁOBODZIAN JANINA
CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław
(540) Terapia Manualna Holistyczna
dr. Andrzeja Rakowskiego
(511) 35, 41, 42

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419456
(220) 2013 09 26
ROSSOCHACKI JACEK JAROSS, Poznań
CHATKA NA LATKA
35, 36, 43

(210)
(731)
(540)
(511)

419457
(220) 2013 09 26
GRUSZCZYŃSKI MAREK, Szczecin
PowerDach
09, 11, 37, 40, 42

419458
(220) 2013 09 26
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) W słotnych okresach jesiennych - Rutinacea Max.
Rutinacea Max - niedrogo lecz z podwójną siłą
(511) 05
(210)
(731)

(210) 419459
(220) 2013 09 26
(731) GRALAK MARZENA, Warszawa
(540) jak.tv

(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 41
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(531) 3.7.17, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42
419468
(220) 2013 09 26
NATUR PRODUKT ZDROVIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) LactoControl
(511) 05

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 38, 41, 42
(210) 419461
(220) 2013 09 26
(731) CHARUBIUN RADOSŁAW, Grabówka
(540) LODZIARZ.PL
OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA
LODZIARNI

(531) 8.1.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 35
(210) 419462
(220) 2013 09 26
(731) SUJKOWSKA MAJA, Warszawa
(540) MAJAK

(531) 27.5.1
(511) 36, 45
419464
(220) 2013 09 26
BOJANOWICZ ZBYSZKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) Wyjątkowa kompozycja smaku owoców i dodatków
funkcjonalnych
(511) 32

(210)
(731)

419465
(220) 2013 09 26
WAWEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) KARAMILK
(511) 30, 35

(210)
(731)

419466
(220) 2013 09 26
ZBYSZKO BOJANOWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) ROKO może więcej!
(511) 32

419469
(220) 2013 09 26
MEDIA JET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TAIDEA
(511) 03, 07, 08
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419470
(220) 2013 09 26
ANDRASZ JANUSZ STANISŁAW, Ligota Górna
LUZOMANIA
16, 35, 41

419471
(220) 2013 09 26
MEDIA JET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TAIDEA TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 07, 08
(210) 419472
(220) 2013 09 26
(731) KLUB JAGIELLOŃSKI, Kraków
(540) PRESSJE

(531) 27.5.1
(511) 16, 35, 41
419473
(220) 2013 09 26
INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH
KOMEL, Katowice
(540) KOMEL od 1948

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 419467
(220) 2013 09 26
(731) GAJEWSKI KAROL HIPNOTIC SYSTEMS, Oblas
(540) xerius

(531) 26.1.1, 26.1.17, 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
(511) 07, 09, 12, 42
(210) 419474
(220) 2013 09 26
(731) KLUB JAGIELLOŃSKI, Kraków
(540) KLUB JAGIELLOŃSKI
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(531) 24.11.25, 26.1.4, 26.1.20, 27.5.1
(511) 35, 41, 42
419475
(220) 2013 09 26
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) HASCONAMINE
(511) 05
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)
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419480
(220) 2013 09 26
SIAŁKOWSKI RADOSŁAW F.U. RADMED, Ruziec
PRZYJAZNY DIETETYK
16, 41, 44

(210) 419481
(220) 2013 09 26
(731) SIAŁKOWSKI RADOSŁAW F.U. RADMED, Ruziec
(540) Przyjazny Dietetyk

(210) 419476
(220) 2013 09 26
(731) SUJKOWSKA MAJA, Warszawa
(540)
(531) 2.3.5, 2.3.23, 2.3.30, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 41, 44
419482
(220) 2013 09 26
WAŁOSZEK KATARZYNAVAX CENTRUM OBSŁUGI
MAJĄTKU, Mikołów
(540) VAX

(210)
(731)

(531) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.25, 29.1.1
(511) 36, 45
419477
(220) 2013 09 26
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Cukiernia Róża
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.3
(511) 36
(210)
(731)
(540)
(511)

419483
(220) 2013 09 26
ESENSE JAGIELSKI ROBERT, Dąbrowa Górnicza
Rowerowa Noc
41

419484
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) AURA family

(210)
(731)

(531) 5.7.13, 9.1.10, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
419478
(220) 2013 09 26
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Fantasso
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
419485
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) AURA family
(210)
(731)

(531) 9.1.10, 25.7.1, 26.5.1, 26.5.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
419479
(220) 2013 09 26
OPTIMUM MARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) cafe d’Or crema
(511) 30
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
(210)
(731)

419486
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) AURA BEAUTY

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
419487
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) AURA BEAUTY

(210)
(731)
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(540) MADITOL

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03
419493
(220) 2013 09 26
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) DENTOCALSEPT
(511) 05

(210)
(731)

(210) 419494
(220) 2013 09 26
(731) F.B.I. TASBUD, Warszawa
(540) F.B.I. TASBUD 1985
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
419489
(220) 2013 09 26
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) Nervo Calm

(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05

(210)
(731)

(210)
(731)

419490
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Luli BABY CARE

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

419495
(220) 2013 09 26
SYBICKA ANNA, Płońsk
PHARMIKON
05

419496
(220) 2013 09 26
KAKADU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) KAKADU EKSPERT ZOOLOGII

(531) 1.1.1, 24.5.7, 26.1.4, 26.1.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35, 44
(531) 2.9.1, 9.1.10, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
419491
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Luli BABY CARE
(210)
(731)

(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
(210)
(731)

419492
(220) 2013 09 26
COTTON CLUB POLSKA-DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

419497
(220) 2013 09 26
REALTY 4 MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUVENES DEVELOPMENT 1
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) CENTRUM MARSZAŁKOWSKA W najlepszym miejscu
(511) 06, 09, 16, 18, 19, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45

(210)
(731)

419498
(220) 2013 09 26
REALTY 4 MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUVENES DEVELOPMENT 1
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Centrum Marszałkowska W najlepszym miejscu
(210)
(731)
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(531) 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1
(511) 06, 09, 16, 18, 19, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45
(210)
(731)
(540)
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(540) 1 w biurze

419499
(220) 2013 09 26
UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU,
Poznań
(531) 26.1.1, 26.1.17, 26.1.18, 27.5.1
(511) 16, 35
419504
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP POZNAŃ

(210)
(731)

(531) 3.5.1, 3.5.25, 29.1.15
(511) 03, 05, 09, 16, 41
419500
(220) 2013 09 26
DAX COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Duchnów
(540) dekoder genów młodości
(511) 03
(210)
(731)

419501
(220) 2013 09 26
MIESZCZANIN MICHAŁ
ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH MIESZCZANIN,
Mysłowice
(540) M MIESZCZANIN

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419505
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP RZESZÓW

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419506
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP LUBLIN
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 42
(210) 419502
(220) 2013 09 21
(731) ROZMUS JAROSŁAW JARO-POL, Kozy
(540) DuoLife

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419507
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP KIELCE
(210)
(731)

(531) 1.7.6, 1.7.10, 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05
(210)
(731)

419503
(220) 2013 09 23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
SAMFIX-PAPIER
GRZEGORZ BADTKE, DAGMAR BADTKEOVA
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

419508
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) TVP BYDGOSZCZ
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(540) SOKOŁÓW Nasz Salceson TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419509
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP WROCŁAW
(210)
(731)

(531)

5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 8.5.25, 24.3.1, 25.1.15, 26.11.1,
27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419514
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasz Schab Tradycyjny
TYLKO Z SOKOŁOWA TRADYCYJNIE WĘDZONE
DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419510
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP KRAKÓW

(210)
(731)

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419511
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP ŁÓDŹ

(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.7.8, 6.19.1, 8.5.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419515
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasz Pasztet TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
419512
(220) 2013 09 26
TELEWIZJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP BIAŁYSTOK

(210)
(731)

(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

419513
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(531) 5.1.3, 6.7.8, 6.19.1, 8.1.1, 8.1.6, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)

419516
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) SOKOŁÓW Nasza Szynka Tradycyjna
TYLKO Z SOKOŁOWA TRADYCYJNIE WĘDZONA
DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.7.8, 6.19.1, 8.5.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419517
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa TYLKO Z SOKOŁOWA
ŚLĄSKA Klasyczna ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 8.5.25, 24.3.1, 26.4.2, 26.11.1,
27.5.1, 29.1.15
(511) 29

Nr 1 (1044) 2014

419519
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Kaszanka TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 5.1.3, 6.7.8, 6.19.1, 8.5.1, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419520
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa TYLKO Z SOKOŁOWA
PODLASKA Klasyczna ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531)

419518
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Polędwica drobiowa
TYLKO Z SOKOŁOWA do 2% tłuszczu

(210)
(731)

(531) 5.1.3, 6.7.8, 6.19.1, 8.5.1, 8.5.2, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(531)

5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 8.5.25, 24.3.1, 26.4.2, 26.4.6,
26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419521
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(210)
(731)
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(531)

5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 8.5.25, 24.3.1, 26.4.2, 26.4.6,
26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419522
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Parówkowa TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(210)
(731)
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(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419525
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) PODWAWELSKA Klasyczna
(210)
(731)

(531) 24.1.5, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29
419526
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasze Parówki TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419523
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW SOKOŁÓW Nasza Szynka
TYLKO Z SOKOŁOWA ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419524
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa
TYLKO Z SOKOŁOWA PODWAWELSKA Klasyczna
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419527
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasze Salami TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY

(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.1.6, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
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419528
(220) 2013 09 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Nasze Salami
TYLKO Z SOKOŁOWA ORIGINAL PREMIUM QUALITY
(210)
(731)
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(531) 5.1.3, 19.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33
419532
(220) 2013 09 27
AGI JENSEN DESIGN
AGNIESZKA BLADOSZ-JENSEN, Warszawa
(540) AGI JENSEN

(210)
(731)

(531) 3.6.1, 3.6.5, 24.17.1, 24.17.2, 26.1.1, 27.5.1, 27.5.24, 29.1.13
(511) 25
419533
(220) 2013 09 27
TENEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puchały-Raszyn
(540) Stile UNICO PROFRSSIONAL GEL
SPRAY EXTRASTRONG Extra mocny żel w sprayu

(210)
(731)

(531) 5.1.3, 5.3.11, 6.19.1, 8.1.6, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
419529
(220) 2013 09 26
LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) Dermokosmetyki apteczne CLINIC WAY.
Patent na piękną skórę.
(511) 03, 05

(210)
(731)

419530
(220) 2013 09 27
GREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan
(540) GRYCAN BIZANTYŃSKIE
(511) 30
(210)
(731)

419531
(220) 2013 09 27
DĘBOWA POLSKA
SPÓŁKA JAWNA
JERZY MARKIEWICZ-LESZEK MARKIEWICZ, Siedlec
(540) Dębowa Polska Vodka Oak Vodka of poland
Podczas degustacji niech nie zwiedzie Cię pozorna
łagodność tego trunku. Pamietaj o mocy dębu!
Produced & bottled by Dębowa Polska sp. j.,
Debowa Polska W trosce o dobry humor...

(531) 2.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 41, 44
(210) 419534
(220) 2013 09 27
(731) KOSTECKA ANNA, Warszawa
(540) ZARYZYKUJ W POLSCE

(210)
(731)

(531) 2.1.30, 2.1.17, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 25, 28
419535
(220) 2013 09 27
KUBICZEK MAREK
POWERMED WORLD UNION, Bielsko-Biała
(540) IODIMAX
(511) 05

(210)
(731)

(210)
(731)

419536
(220) 2013 09 27
PUDŁO KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE PUDLEX, Toruń
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(540) BAJKOWE LAMPY
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(531) 26.4.1, 27.5.1
(511) 19
419542
(220) 2013 09 27
GRUPA PRACUJ SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Gratulujemy odważnym
(511) 35, 38, 42

(210)
(731)
(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
419537
(220) 2013 09 27
PUDŁO KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE PUDLEX, Toruń
(540) Kosmiczne Lampy
(210)
(731)

419543
(220) 2013 09 27
FH JACEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPOŁKA KOMANDYTOWA, Opoczno
(540) aries
(511) 19
(210)
(731)

419544
(220) 2013 09 27
FH JACEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opoczno
(540) kalcyt
(511) 19
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210) 419538
(220) 2013 09 27
(731) Delius Klasing Verlag GmbH, Bielefeld, DE
(540) MAGAZYN MTB NR 1 W EUROPIE bike

419546
(220) 2013 09 27
PROFIT INWEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) aUTOprOFIT serwis samochodowy
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 25, 35, 41
419539
(220) 2013 09 27
KOPEX ELECTRIC SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) EH-Maintenance
(511) 09, 37

(210)
(731)

419540
(220) 2013 09 27
REGIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) REGIMED

(210)
(731)

(531) 2.9.14, 18.1.7, 18.1.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 39
419548
(220) 2013 09 27
EL-GÓR
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) Elgór Safety and Power

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 37, 42
(531) 24.3.1, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29, 30, 32
419541
(220) 2013 09 27
FH JACEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opoczno
(540) PC POLSKA CERAMIKA
(210)
(731)

419550
(220) 2013 09 27
EL-GÓR
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) Elgór Hansen Safety and Power

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 37, 42
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419551
(220) 2013 09 27
BOGACKA MAŁGORZATA, BOGACKI STANISŁAW
BOART
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) FORM FORFORM
(210)
(731)
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419558
(220) 2013 09 27
SULIMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski
(540) CORNELIUS BANAN
(210)
(731)

(531) 26.11.1, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41
419553
(220) 2013 09 27
PORTOS
RENATA, TOMASZ SZUKALSCY
SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) TERMO-PRESTIGE PLATINIUM
(511) 06, 19
(210)
(731)

419555
(220) 2013 09 27
PORTOS
RENATA, TOMASZ SZUKALSCY
SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) TERMO-PRESTIGE PLUS
(511) 06, 19

(210)
(731)

(531) 3.7.3, 5.7.18, 9.1.10, 25.1.15, 26.1.2, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
419559
(220) 2013 09 27
SULIMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski
(540) CORNELIUS CYTRYNA

(210)
(731)

419556
(220) 2013 09 27
SULIMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski
(540) BECZKOWE MOCNE

(210)
(731)

(531) 3.7.3, 5.7.12, 9.1.10, 25.1.15, 26.1.2, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
419560
(220) 2013 09 27
FARUTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) Simply Sweet
(210)
(731)

(531)

5.7.2, 5.11.1, 5.11.15, 19.1.1, 19.1.5, 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1,
29.1.14
(511) 32
419557
(220) 2013 09 27
SULIMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski
(540) TRYBUNAŁ Niefiltrowany

(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 29, 30, 32, 35, 39, 43
419561
(220) 2013 09 27
FARUTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) simply sweet
(511) 21, 29, 30, 32, 35, 39, 43

(210)
(731)

(531)

2.1.4, 2.1.23, 5.7.2, 5.11.1, 5.11.15, 7.1.24, 9.1.10, 24.1.5,
25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210)
(731)

419562
(220) 2013 09 27
ALOSA J. WYSOCKI
SPÓŁKA JAWNA, Białystok
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(540) alosa PALONY KWAS chlebowy naturalna
fermentacja
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(540) WINEONLINE

(531) 3.7.17, 19.7.1, 19.7.9, 26.4.1, 26.4.15, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 33, 35, 43
(531) 5.7.1, 9.1.10, 1.1.1, 1.1.5, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210) 419563
(220) 2013 09 27
(731) JANKOWSKI PIOTR ROBERT, Warszawa
(540) WOGEN

419570
(220) 2013 09 27
WINEONLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WINEONLINE
(511) 33, 35, 43
(210)
(731)

419571
(220) 2013 09 27
LAMA MEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) LAMA MEDIA
(210)
(731)

(531) 7.3.11, 7.1.24, 27.5.1, 27.5.14, 15.9.1, 15.9.10, 29.1.14
(511) 04, 39, 40
419565
(220) 2013 09 27
SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA POLSKA,
Warszawa
(540) Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa „Polska”
(511) 35, 36

(210)
(731)

419566
(220) 2013 09 27
SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA POLSKA,
Warszawa
(540) SKOK Polska
(511) 35, 36
(210)
(731)

419567
(220) 2013 09 27
SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA POLSKA,
Warszawa
(540) Kasa Polska
(511) 35, 36
(210)
(731)

419568
(220) 2013 09 27
WINEONLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WINESTORY
(511) 33, 35, 43
(210)
(731)

(210)
(731)

419569
(220) 2013 09 27
WINEONLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 3.2.13, 24.1.5, 24.1.9, 27.5.1, 27.5.24
(511) 35, 38, 42
419572
(220) 2013 09 27
PALS
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) Sweet Colours
(210)
(731)

(531) 10.3.7, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16
419573
(220) 2013 09 27
WYTWÓRNIA FARB ARTYSTYCZNYCH OTOCKI,
Warszawa
(540) otocki

(210)
(731)

(531) 20.1.17, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16
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419574
(220) 2013 09 27
CHARYTOŃCZYK TADEUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOMA PLAST, Pruszków
(540) KOMA plast
(210)
(731)

(531) 26.4.3, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16
(210)
(731)
(540)
(511)

419575
(220) 2013 09 27
PIELASZEK DOROTA ZAGGO, Józefosław
zaggo
09, 16, 17, 20, 24, 35, 38, 42

Nr 1 (1044) 2014

(540) KRAKÓW ARENA

(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 39, 41, 42, 43, 44
419583
(220) 2013 09 27
POLSKI TYTOŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) PH OPTIMA SERWIS DLA HANDLU
(210)
(731)

(210) 419576
(220) 2013 09 27
(731) PIELASZEK DOROTA ZAGGO, Józefosław
(540) ZAGGO HOME IDEAS

(531) 24.15.1, 24.15.8, 26.1.1, 26.1.22, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(531) 27.5.1, 27.5.24, 29.1.13
(511) 09, 16, 17, 20, 24, 35, 38, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

419584
(220) 2013 09 27
POLSKI TYTOŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) CLS OPTIMA SERWIS MAGAZYNOWY
(210)
(731)

419577
(220) 2013 09 27
KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ, Konin
VIN BAD
33

419578
(220) 2013 09 27
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) Strony z pasją
(511) 16, 35, 40
(210)
(731)

419579
(220) 2013 09 27
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) Piękne strony życia
(511) 16, 35, 40
(210)
(731)

419580
(220) 2013 09 27
AGENCJA ROZWOJU MIASTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Kraków Arena
(511) 16, 35, 39, 41, 42, 43, 44

(531) 25.7.1, 25.7.6, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39
419585
(220) 2013 09 27
JOTA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) JOTA GROUP

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

419581
(220) 2013 09 27
AGENCJA ROZWOJU MIASTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(531) 1.15.23, 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 36, 39, 42
(210)
(731)

419586
(220) 2013 09 27
JOTA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) JOTA serwis

(210) 419597
(220) 2013 09 27
(731) BODZIOCH BARBARA FLY NETWORK, Humniska
(540) VEZZA

(531) 1.15.23, 27.5.1, 29.1.3
(511) 28, 37, 39, 45

(531) 27.5.1
(511) 25

(210)
(731)

419588
(220) 2013 09 27
JOTA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) JOTA finanse

(210)
(731)

(531) 1.15.23, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35

(531) 25.3.1, 25.1.13, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

419590
(220) 2013 09 27
GEO-POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) moly
(511) 05, 29

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 419592
(220) 2013 09 27
(731) KOZIEŁŁO ANDRZEJ, Poznań
(540) autoinfo.

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

419593
(220) 2013 09 27
JACHOWICZ ZBIGNIEW, Wrocław
PO BLACIE
35

419595
(220) 2013 09 27
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Procto-hemolan-bez hemoroidów szybko i na długo
(511) 05

(210)
(731)

419596
(220) 2013 09 27
L 2-LANGUAGE CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) L 2 LANGUAGE CONSULTING

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 35, 41
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419598
(220) 2013 09 27
DIAGNOCAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie
(540) DIAGNOCAR

419599
(220) 2013 09 27
BIGCITYLIFE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) SUPERTATA W WIELKIM MIEŚCIE

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 41
(210) 419600
(220) 2013 09 27
(731) CIUNEL JOANNA APTEKA ARNIKA, Olsztyn
(540) apteka ARNIKA HURTOWE CENY

(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05
(210) 419601
(220) 2013 09 27
(731) ROMANEK ARTUR FIRMA MEBLART, Radomsko
(540) Modern-line

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12, 24.17.1
(511) 35
419602
(220) 2013 09 27
PRZEDSIĘBIORSTWO SUEK POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) CZUK premium
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 01, 35, 39
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419603
(220) 2013 09 27
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO EKOLOGICZNE
BIOHUMUSECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedry Małe Kolonia BN
(540) BIOHUMUSECO
(511) 01, 35

(210)
(731)

419604
(220) 2013 09 27
NOWAK HUBERT PRACOWNIA ZDOBIENIA
OPAKOWAŃ, Sośninka
(540) Second SKIN
(210)
(731)
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419608
(220) 2013 09 27
MIASTO BIAŁYSTOK - BIAŁOSTOCKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, Białystok
(540) Transferownia
(511) 35, 41, 42, 45
(210)
(731)

419609
(220) 2013 09 27
DIAGNOSIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) Diagnosis

(210)
(731)

(531) 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10, 44
(531) 26.4.9, 27.5.1
(511) 18
(210) 419605
(220) 2013 09 27
(731) SZLACHETKA BEATA, Poznań
(540)

419610
(220) 2013 09 27
GRUPA BIZNES POLSKA WNOROWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Wysokie Mazowieckie
(540) GRUPA BIZNES POLSKA

(210)
(731)

(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 42
(531) 5.1.3, 5.1.4
(511) 35
419606
(220) 2013 09 27
GODLEWSKI TADEUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TAGO,
Gdańsk
(540) COLLAGEN la Pure

(210)
(731)

419613
(220) 2013 09 27
GERONAŁOWICZ BEATA KANCELARIA PRAWNA LBC,
Warszawa
(540) LBC KANCELARIA PRAWNA

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05

(531) 26.4.3, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 45

419607
(220) 2013 09 27
NOWE MIASTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory
(540) MIASTECZKO TWINPIGS

(210)
(731)

(210)
(731)

419614
(220) 2013 09 27
FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) LOUIS BLANC PARIS
(511) 03, 25, 42
(210) 419615
(220) 2013 09 27
(731) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Wolbrom
(540) M Montersi

(531) 3.4.18, 3.4.24, 5.11.1, 5.11.19, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41, 43

(531) 24.1.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37
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(210) 419616
(220) 2013 09 27
(731) PALUSZYŃSKI ADAM, Kierszek
(540) SOTI NATURAL

133

(540) ZDRÓJ

(531) 5.7.2, 26.1.1, 26.1.15, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 35, 41, 44
(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 32
419617
(220) 2013 09 27
PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) LETNIA SCENA eska
(210)
(731)

(531) 15.7.4, 26.1.6, 26.15.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

420547
(220) 2013 03 27
PROPHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(210)
(731)
(540)
(511)

421607
(220) 2011 02 15
Cisco Technology, Inc., San Jose, US
SMART + CONNECTED COMMUNITIES
38, 41, 42

(210)
(731)
(540)
(511)

421710
(220) 2010 03 15
Kraftool Alpen GmbH, Stossau, AT
ZUBR
09

(210)
(731)
(540)
(511)

421749
(220) 2011 09 27
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, US
ALLURE
09

421965
(220) 2012 11 13
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRALMET
MAŁGORZATA I JÓZEF GÓRAL IMPORT-EXPORT
SPÓŁKA JAWNA, Czchów
(540) BLACK BOLT
(511) 06, 40
(210)
(731)

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

419164, 419281, 419301, 419338, 419343, 419367, 419410, 419602, 419603

2

417440, 419103

3

418284, 419019, 419020, 419021, 419022, 419023, 419026, 419027, 419028, 419030, 419032, 419049, 419050,
419051, 419052, 419059, 419066, 419080, 419084, 419087, 419088, 419102, 419113, 419116, 419117, 419118,
419119, 419139, 419174, 419181, 419191, 419248, 419260, 419261, 419262, 419263, 419264, 419265, 419275,
419292, 419295, 419296, 419338, 419354, 419391, 419392, 419411, 419412, 419413, 419414, 419415, 419416,
419423, 419425, 419426, 419469, 419471, 419484, 419485, 419486, 419487, 419490, 419491, 419492, 419499,
419500, 419529, 419533, 419600, 419606, 419614, 420547

4

419170, 419196, 419563

5

419037, 419038, 419056, 419058, 419059, 419085, 419102, 419124, 419125, 419139, 419143, 419144, 419154,
419155, 419156, 419160, 419176, 419181, 419191, 419248, 419260, 419261, 419262, 419263, 419264, 419266,
419271, 419275, 419276, 419281, 419292, 419295, 419296, 419302, 419303, 419305, 419334, 419340, 419345,
419347, 419348, 419349, 419354, 419358, 419359, 419378, 419379, 419383, 419391, 419392, 419402, 419403,
419404, 419409, 419411, 419412, 419413, 419414, 419415, 419416, 419417, 419423, 419425, 419426, 419458,
419468, 419475, 419489, 419493, 419495, 419499, 419502, 419529, 419535, 419540, 419590, 419595, 419600,
419606, 419609, 420547

6

419041, 419042, 419043, 419070, 419299, 419300, 419442, 419443, 419497, 419498, 419553, 419555, 421965

7

419041, 419042, 419043, 419070, 419110, 419151, 419186, 419364, 419469, 419471, 419473

8

419186, 419295, 419296, 419469, 419471

9

417452, 417453, 418885, 419010, 419068, 419072, 419102, 419103, 419137, 419138, 419144, 419174, 419184,
419186, 419192, 419204, 419205, 419208, 419209, 419256, 419274, 419280, 419290, 419293, 419308, 419310,
419339, 419355, 419364, 419369, 419370, 419381, 419386, 419389, 419408, 419418, 419424, 419427, 419434,
419435, 419438, 419447, 419449, 419450, 419453, 419454, 419457, 419473, 419497, 419498, 419499, 419501,
419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510, 419511, 419512, 419538, 419539, 419548, 419550,
419575, 419576, 419599, 419615, 419617, 421710, 421749

10

418994, 419010, 419044, 419107, 419108, 419109, 419309, 419383, 419393, 419402, 419403, 419404, 419411,
419423, 419425, 419426, 419434, 419435, 419436, 419437, 419439, 419609

11

419071, 419073, 419076, 419151, 419170, 419186, 419282, 419308, 419310, 419336, 419339, 419418, 419457

12

419081, 419177, 419186, 419287, 419291, 419364, 419390, 419473

14

419063, 419286

16

418885, 419010, 419062, 419063, 419068, 419078, 419091, 419093, 419102, 419116, 419117, 419118, 419119,
419129, 419133, 419165, 419166, 419170, 419171, 419172, 419184, 419187, 419189, 419190, 419191, 419204,
419205, 419212, 419258, 419275, 419280, 419287, 419290, 419291, 419292, 419293, 419325, 419326, 419327,
419355, 419371, 419372, 419373, 419375, 419381, 419394, 419412, 419413, 419414, 419415, 419416, 419434,
419435, 419438, 419449, 419450, 419453, 419454, 419470, 419472, 419480, 419481, 419497, 419498, 419499,
419503, 419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510, 419511, 419512, 419534, 419538, 419572,
419573, 419574, 419575, 419576, 419578, 419579, 419580, 419581, 419592, 419599, 419617

17

419057, 419073, 419367, 419575, 419576

18

419035, 419036, 419074, 419082, 419099, 419135, 419167, 419170, 419497, 419498, 419604

19

419164, 419197, 419198, 419199, 419200, 419201, 419202, 419203, 419213, 419214, 419215, 419216, 419219,
419225, 419227, 419230, 419233, 419236, 419240, 419242, 419244, 419249, 419251, 419254, 419301, 419442,
419443, 419497, 419498, 419541, 419543, 419544, 419553, 419555

20

419010, 419044, 419048, 419081, 419102, 419120, 419161, 419163, 419170, 419180, 419283, 419291, 419313,
419315, 419317, 419318, 419575, 419576

21

419046, 419076, 419151, 419170, 419275, 419292, 419295, 419296, 419412, 419413, 419414, 419415, 419416,
419417, 419560, 419561

22

419364, 419497, 419498
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2

1

24

417452, 417453, 419046, 419170, 419207, 419575, 419576

25

417452, 417453, 417995, 419035, 419036, 419061, 419063, 419068, 419074, 419082, 419099, 419107, 419108,
419109, 419135, 419147, 419167, 419174, 419193, 419194, 419207, 419309, 419381, 419532, 419534, 419538,
419597, 419614

26

418284, 419170, 419207

27

419170, 419367, 419384, 419385

28

419010, 419099, 419137, 419138, 419167, 419170, 419180, 419204, 419205, 419313, 419315, 419317, 419318,
419350, 419351, 419376, 419381, 419446, 419449, 419450, 419497, 419498, 419534, 419586

29

419009, 419011, 419029, 419031, 419054, 419055, 419059, 419065, 419067, 419086, 419098, 419102, 419125,
419143, 419154, 419155, 419156, 419157, 419160, 419168, 419169, 419264, 419272, 419284, 419330, 419331,
419332, 419333, 419335, 419399, 419430, 419431, 419444, 419445, 419513, 419514, 419515, 419516, 419517,
419518, 419519, 419520, 419521, 419522, 419523, 419524, 419525, 419526, 419527, 419528, 419540, 419560,
419561, 419590

30

419009, 419011, 419094, 419098, 419102, 419105, 419111, 419125, 419126, 419143, 419157, 419264, 419266,
419267, 419272, 419305, 419306, 419307, 419356, 419357, 419377, 419405, 419407, 419444, 419445, 419461,
419465, 419477, 419478, 419479, 419530, 419540, 419560, 419561, 419616

31

419009, 419011, 419098, 419157, 419175, 419264, 419406, 419496

32

419045, 419075, 419077, 419096, 419097, 419099, 419102, 419124, 419129, 419139, 419143, 419152, 419153,
419157, 419158, 419159, 419162, 419167, 419264, 419274, 419277, 419285, 419352, 419395, 419396, 419397,
419398, 419444, 419445, 419464, 419466, 419540, 419556, 419557, 419558, 419559, 419560, 419561, 419562,
419616

33

419075, 419077, 419089, 419206, 419264, 419274, 419288, 419531, 419568, 419569, 419570, 419577

34

419060, 419076, 419154, 419155, 419156, 419160

35

418885, 419009, 419011, 419015, 419018, 419024, 419025, 419029, 419031, 419033, 419034, 419035, 419036,
419039, 419040, 419044, 419060, 419062, 419063, 419067, 419069, 419075, 419077, 419079, 419083, 419087,
419088, 419090, 419091, 419092, 419093, 419102, 419112, 419113, 419114, 419121, 419122, 419123, 419124,
419128, 419131, 419133, 419134, 419135, 419136, 419142, 419148, 419149, 419150, 419151, 419165, 419166,
419170, 419171, 419172, 419174, 419179, 419180, 419184, 419187, 419189, 419190, 419191, 419192, 419193,
419194, 419210, 419211, 419223, 419256, 419257, 419258, 419259, 419270, 419273, 419274, 419278, 419279,
419280, 419284, 419287, 419289, 419290, 419291, 419293, 419297, 419298, 419307, 419308, 419309, 419310,
419311, 419312, 419313, 419314, 419315, 419316, 419317, 419318, 419319, 419325, 419326, 419328, 419329,
419336, 419337, 419339, 419346, 419353, 419354, 419360, 419361, 419363, 419365, 419366, 419369, 419370,
419371, 419372, 419373, 419374, 419375, 419376, 419381, 419386, 419387, 419388, 419389, 419390, 419394,
419399, 419400, 419401, 419406, 419408, 419417, 419419, 419420, 419421, 419422, 419427, 419428, 419429,
419434, 419435, 419438, 419447, 419448, 419449, 419450, 419451, 419452, 419453, 419454, 419455, 419456,
419459, 419460, 419461, 419465, 419467, 419470, 419472, 419474, 419496, 419497, 419498, 419501, 419503,
419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510, 419511, 419512, 419536, 419537, 419538, 419542,
419551, 419560, 419561, 419565, 419566, 419567, 419568, 419569, 419570, 419571, 419575, 419576, 419578,
419579, 419580, 419581, 419583, 419585, 419588, 419592, 419593, 419596, 419601, 419602, 419603, 419605,
419608, 419610, 419613, 419615, 419617, 420547

36

419015, 419101, 419106, 419115, 419121, 419122, 419123, 419130, 419142, 419145, 419178, 419187, 419293,
419297, 419324, 419325, 419326, 419328, 419365, 419368, 419371, 419372, 419373, 419394, 419406, 419432,
419433, 419448, 419449, 419450, 419456, 419462, 419476, 419482, 419494, 419497, 419498, 419551, 419565,
419566, 419567, 419585

37

419069, 419073, 419112, 419142, 419164, 419278, 419279, 419286, 419336, 419390, 419394, 419400, 419401,
419432, 419433, 419434, 419435, 419442, 419443, 419448, 419457, 419460, 419494, 419497, 419498, 419539,
419546, 419548, 419550, 419586, 419615

38

418885, 419100, 419101, 419128, 419217, 419218, 419220, 419221, 419222, 419224, 419226, 419228, 419229,
419231, 419232, 419234, 419235, 419237, 419238, 419239, 419241, 419243, 419245, 419246, 419247, 419250,
419252, 419253, 419255, 419256, 419257, 419258, 419259, 419290, 419328, 419355, 419419, 419420, 419421,
419424, 419438, 419447, 419449, 419450, 419460, 419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510,
419511, 419512, 419542, 419571, 419575, 419576, 419610, 419617, 421607

39

419033, 419034, 419083, 419102, 419130, 419134, 419142, 419146, 419150, 419151, 419165, 419166, 419170,
419171, 419172, 419173, 419184, 419192, 419211, 419287, 419289, 419291, 419298, 419325, 419326, 419328,
419336, 419390, 419394, 419449, 419450, 419497, 419498, 419546, 419560, 419561, 419563, 419580, 419581,
419584, 419585, 419586, 419602

40

419041, 419042, 419043, 419053, 419070, 419073, 419083, 419104, 419174, 419312, 419314, 419316, 419319,
419320, 419321, 419322, 419323, 419364, 419400, 419401, 419449, 419450, 419457, 419563, 419578, 419579,
421965
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41

418284, 418885, 419010, 419018, 419049, 419062, 419079, 419091, 419093, 419094, 419121, 419122, 419123,
419128, 419129, 419133, 419134, 419137, 419138, 419142, 419148, 419170, 419174, 419185, 419187, 419188,
419189, 419190, 419191, 419192, 419204, 419205, 419258, 419268, 419269, 419270, 419273, 419274, 419280,
419290, 419293, 419297, 419325, 419326, 419327, 419328, 419346, 419350, 419351, 419355, 419360, 419361,
419368, 419374, 419375, 419376, 419380, 419394, 419422, 419434, 419435, 419441, 419447, 419449, 419450,
419453, 419454, 419455, 419459, 419460, 419467, 419470, 419472, 419474, 419480, 419481, 419483, 419497,
419498, 419499, 419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510, 419511, 419512, 419533, 419538,
419551, 419580, 419581, 419592, 419596, 419599, 419607, 419608, 419613, 419617, 420547, 421607

42

418885, 419018, 419049, 419069, 419079, 419092, 419100, 419131, 419136, 419184, 419187, 419192, 419257,
419258, 419259, 419278, 419279, 419293, 419325, 419326, 419328, 419329, 419336, 419337, 419346, 419360,
419361, 419363, 419366, 419368, 419380, 419386, 419387, 419388, 419389, 419418, 419419, 419420, 419421,
419424, 419427, 419432, 419433, 419434, 419435, 419448, 419449, 419450, 419455, 419457, 419460, 419467,
419473, 419474, 419494, 419497, 419498, 419501, 419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510,
419511, 419512, 419542, 419548, 419550, 419571, 419575, 419576, 419580, 419581, 419585, 419598, 419608,
419610, 419614, 421607

43

419064, 419086, 419124, 419127, 419130, 419142, 419157, 419173, 419183, 419270, 419272, 419284, 419344,
419350, 419351, 419354, 419356, 419357, 419363, 419368, 419374, 419394, 419428, 419429, 419440, 419456,
419560, 419561, 419568, 419569, 419570, 419580, 419581, 419607

44

418284, 419010, 419049, 419053, 419066, 419095, 419107, 419108, 419109, 419134, 419170, 419179, 419181,
419189, 419190, 419191, 419211, 419289, 419325, 419326, 419329, 419341, 419342, 419350, 419351, 419354,
419360, 419361, 419368, 419380, 419382, 419402, 419403, 419404, 419406, 419408, 419409, 419436, 419437,
419439, 419451, 419452, 419480, 419481, 419496, 419533, 419580, 419581, 419609, 420547

45

419079, 419136, 419140, 419141, 419223, 419257, 419258, 419259, 419355, 419422, 419449, 419450, 419462,
419476, 419497, 419498, 419504, 419505, 419506, 419507, 419508, 419509, 419510, 419511, 419512, 419586,
419608, 419613

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

(znak przestrzenny)
....Po nitce....do Piękna
1 w biurze
108 avenue
2 MICHAŁY ORZECHOWE
3F ISODRINK
3F ISODRINK
3F
3F
4 EYES OPTYKA
ABC VOD
active clic owoce + guarana
kofeina witaminy napój, który może więcej!
ADOPTUJ PSZCZOŁĘ
Aga
AGENA
AGI JENSEN
AKADEMIA BIZNESU member of IOS S.A.
Akron
Alexandria
ALLURE
Almusso bianco
Almusso Classico
Almusso Fiore
Almusso Majestic
alosa PALONY KWAS chlebowy
naturalna fermentacja
AMADIS
AMERICA STORE
Amipack
Ammko ...jak u Mamy! Barszcz czerwony
zupa błyskawiczna z kluskami 1 porcja
dostarcza kcal 286 14% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej
Ammko ...jak u Mamy! Pomidorowa
zupa błyskawiczna z kluskami 1 porcja
dostarcza kcal 285 14% % wskazanego
dziennego spożycia dla osoby dorosłej
Ammko ...jak u Mamy! Rosół domowy
zupa błyskawiczna o smaku kurczaka
z kluskami 1 porcja dostarcza
kcal 298 15% % wskazanego dziennego
spożycia dla osoby dorosłej
Ammko ...jak u Mamy! Serowa z ziołami
zupa błyskawiczna o smaku serowym
z kluskami 1 porcja dostarcza
kcal 298 15% % wskazanego dziennego
spożycia dla osoby dorosłej

419089
419439
419503
419063
419111
419395
419396
419397
419398
419408
419128

ANULACID
APOGEUM
appetitek
apteka ARNIKA HURTOWE CENY
APTEKA Dar Zdrowia
APTEKA Wiśniowa DRIVE
aqua front
PRODUCENT PŁYT I FRONTÓW AKRYLOWYCH
AQUAAKRYL
Aquaﬂora
aries
Aril Citrus Mist
Aril Flower Fields
Aril Passion Fruit Flower
Aril Spring Breeze
ARMAX
arroza
art24h
Atlanta
AUCERE Autologic Cells Regeneration
AURA BEAUTY
AURA BEAUTY
AURA family
AURA family
autoinfo.
autokatalizator
auto-katalizator
AUTOKATALIZATOR
AUTO-KATALIZATOR
aUTOprOFIT serwis samochodowy
AZYTAC
B biuro link
BAJKOWE LAMPY
Barwy Harmonii
Basic
BATON DLA AKTYWNYCH
BEAUTY MILL
BEAUTY MILL
BECZKOWE MOCNE
beFERRO
Belissa to kompletny skład, który wzmacnia
i regeneruje włosy, skórę i paznokcie Polek
berﬁncarpet
berﬁndywany
Berkeley

419059
419432
419363
419600
419191
419179

419153
419273
419126
419092
419532
419290
419242
419199
421749
419117
419116
419118
419119
419562
419120
419061
419175

419330

419331

419332

419333

419163
419161
419281
419543
419262
419263
419260
419261
419186
419267
419015
419202
419181
419486
419487
419484
419485
419592
419312
419314
419316
419319
419546
419411
419102
419536
419113
419213
419125
419451
419452
419556
419021
419037
419384
419385
419201
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Berlinger
biblioteczne.pl
Bieszczadzka
NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
billennium paperless
BIOHUMUSECO
BLACK BOLT
Bman
BON ZOO.pl
bunionjoy
bunionjoy
Buy@phone
c cabas.pl
C CURREN
cafe d’Or crema
calorie burn clic owoce + L-karnityna
kofeina witaminy napój,
który może więcej!
CAMPUS
CANNCURE
CANNRELAX
cavalieri
CENTRUM DYSTRYBUCJI
WĘDLIN I MIĘSA PANDA HURT
CENTRUM MARSZAŁKOWSKA
W najlepszym miejscu
Centrum Marszałkowska
W najlepszym miejscu
CENTRUM MEDYCZNE NIEMCEWICZA
CERTYFIKATOR
CHATKA NA LATKA
Cistusan
CITODENT RODZINNY
CLAVTAC
CLS OPTIMA SERWIS MAGAZYNOWY
COLLAGEN la Pure
CORNELIUS BANAN
CORNELIUS CYTRYNA
Cracow Sightseeing Hop-On Hop-Oﬀ
Cristallo
Cukier Lukier art candy
Cukiernia Róża
Curulis
Cyfrowy elementarz
CZUK premium
DaDa MAGAZYN AKTYWNEJ MAMY
Davenport
dekoder genów młodości
DENTOCALSEPT
Denver
Dermokosmetyki apteczne CLINIC WAY.
Patent na piękną skórę.
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419076
419291

Dębowa Polska Vodka Oak Vodka of poland
Podczas degustacji niech nie zwiedzie Cię
pozorna łagodność tego trunku.
Pamietaj o mocy dębu!
Produced & bottled by Dębowa Polska sp. j.,
Debowa Polska W trosce o dobry humor...
DFE Pekao
Dobrowolny Fundusz Emerytalny
di Gardini
DIAGNOCAR
Diagnosis
doktorA skupieni na Tobie
doktorA
DOM HiT
Drôle automne hiver paris
DuoLife
DYSKRETIA
e ergocradle
E EUROPOL CHEMICAL
e MONITOR RYNKU ENERGII MRE24.PL
EARLY ENTRANCE
EcoGom SPORT
EGO
EH-Maintenance
eko-gran
EKOmaluszek
EKOwap
El DORADO
El Paso
elektro market
Elgór Hansen Safety and Power
Elgór Safety and Power
ELRED
EMC ELEKTROMOC
enebco.
energy clic owoce + kofeina tauryna
żeń-szeń napój, który może więcej!
ENTEROMAX
zmniejsza czas trwania i ryzyko biegunek
expertBHP.pl
F.B.I. TASBUD 1985
FAIR PLAY BANK GENEZA
Gra ekonomiczna SGB
Faktoria WIN
FAKTORIA WIN
Fantasso
FASTIX HIGH TEMPERATURE
Ferber Caﬀé questo caﬀé
FH FOOD HOUSE
FIRMA WIARYGODNA
FLEXPRO
FLEXSLIP
FORM FORFORM

419285
419419
419603
421965
419270
419114
419107
419108
419072
419131
419286
419479

419159
419287
419154
419160
419150
419399
419497
419498
419095
419460
419456
419334
419342
419425
419584
419606
419558
419559
419146
419369
419094
419477
419422
419454
419602
419190
419219
419500
419493
419215
419529

2

419531
419371
419088
419598
419609
419361
419360
419034
419207
419502
417995
419081
419164
419375
419268
419367
419309
419539
419343
419055
419301
419289
419254
419310
419550
419548
419311
419185
419393
419152
419303
419174
419494
419297
419075
419077
419478
419057
419306
419344
419122
417452
417453
419551
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FORUM DEBITUM
Fremont
FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE
G GWDA
Galeria Legionowo
GalveT
Garland
GERVET
Giga Prędkość
Giga Speed
Giga Szybkość
GigaPrędkość
GigaSpeed
GigaSzybkość
GOLDEN CIRCLE
graﬁczny
Gratulujemy odważnym
green toy
GRUPA BIZNES POLSKA
GRYCAN BIZANTYŃSKIE
GT BERGMANN AUTOMOTIVE
handmade
HASCONAMINE
Herbaris
HF Archiwum sp z o.o.
Wojnowice ul. Główna 42 A Czernica 55-003
hilo pharma
hilo pharma
HIP-HOP.PL
HiT DOM
HOLTS KOŁO ZAPASOWE
HORTEX. PASJĘ MAMY W NATURZE!
HORTEX. TEN SMAK POWSTAJE Z PASJI!
houzee mieszkaj piękniej
houzee mieszkaj piękniej
houzee mieszkaj piękniej
houzee
ik
IkonosZenith
Iladian direct plus - zapomnij o infekcjach
intymnych
Inspiratio
Inspiratio
Inspired by nature
Created by us ORIGINAL NO.9
Wooden Story TOYS est. 1969
INSPIRED BY NATURE CREATED
BY US ORIGINAL Wooden Story TOYS
IODIMAX
Jaja Kotlina Natury
jak.tv
Jamais vu

419178
419227
419368
419053
419142
419085
419225
419176
419243
419220
419231
419241
419221
419229
419269
419327
419542
419313
419610
419530
419210
419315
419475
419266
419298
419436
419437
418885
419033
419410
419444
419445
419165
419166
419172
419170
419049
419103
419038
419350
419351

419318
419317
419535
419065
419459
419035
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Jamais vu
Jezzi
JOHN RED
JOTA ﬁnanse
JOTA GROUP
JOTA serwis
JUNIOR GYM
Kaczmarek electric
Kaczmarek electric
KAKADU EKSPERT ZOOLOGII
kalcyt
KAMAR www.trucklamps.eu
kankei
kanri
KARAMILK
Kasa Polska
kat-handel
kathandel
KAT-Handel
KAT-HANDEL
KAWA SKA
KAWA SKA
Kerbo
KITURAMI
KLASYCZNA RECEPTURA
TYSKIE KLASYCZNE WARZONE W 100%
ZE SŁODU
KLUB JAGIELLOŃSKI
Kogutek
KOMA plast
KOMEL od 1948
Konto Dobrze Dobrane
Kosmiczne Lampy
Kotlina NATURY
Kraków Arena
KRAKÓW ARENA
Król Biznesu
KSIĄŻĘCE Burgundowe Trzy Słody
UWARZONE Z DZIKĄ RÓŻĄ
PIWO PREMIUM AD 1629 TYSKIE BROWARY
Kuchnia Trzech Cesarzy
Kursodrom
kuzicars
KUŹNIA KOMPUTEROWA
KUŹNIA KOMPUTEROWA
L 2 LANGUAGE CONSULTING
la poem FURNITURE
LactoControl
LAMA MEDIA
LBC KANCELARIA PRAWNA
legalbreak
legance

2

419036
419147
419177
419588
419585
419586
419376
419308
419339
419496
419544
419039
419421
419420
419465
419567
419320
419321
419322
419323
419434
419435
419203
419071

419045
419474
419430
419574
419473
419324
419537
419067
419580
419581
419025

419277
419064
419188
419112
419278
419279
419596
419048
419468
419571
419613
419079
419144
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Lepsze dla Ciebie
LET
LETNIA SCENA eska
Lo LOU PRE by Lou pre PRESTIGE
Lo LOU PRE PRESTIGE by Lou pre
Lo Lou pre PRESTIGE
Lo Lou pre PRESTIGE
Lo Lou pre PRESTIGE
Lo Lou pre PRESTIGE
Lo Lou pre VIP collection V
Lo Lou pre VIP collection V
Lo PRESTIGE Lo Lou pre
LODZIARZ.PL
OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM
ZAOPATRZENIA LODZIARNI
LOU PRE PRESTIGE by Lou pre
Lou pre PRESTIGE
Lou pre PRESTIGE
LOUIS BLANC PARIS
LOVASCOR
LOVE YOUR LOOK
LUKSUS ODKRYWANIA PIĘKNA
Luli BABY CARE
Luli BABY CARE
Lulido
LUTAGEN
LUZOMANIA
M MANNINA
M MIESZCZANIN
M Mindman
M Montersi
MADITOL
MAGAZYN MTB NR 1 W EUROPIE bike
Magnez B6 na zdrowie
Magnez B6 SUPLEMENT DIETY
Tylko jedna kapsułka dziennie.
Dwuwodny mleczan magnezu 595 mg
witamina B6 1,4 mg a+ na zdrowie
dla kobiet i mężczyzn
MAJAK
MALCHEM
Małpi Likier
mama wie!
manta
manta
MARCATO Sp. z o.o.
MARCULLUS
MASTER PUTZ
match and more
MAYA
McAllen
Medihome

Nr 1 (1044) 2014

2

1

2

419264
419448
419617
419019
419026
419027
419028
419030
419032
419020
419051
419050

Mega Prędkość
Mega Speed
Mega Szybkość
MegaPrędkość
MegaSpeed
MegaSzybkość
Melaxen Unipharm
Melbake GOOD SEEDS
MELISA - SIŁA NATURALNEGO NAWILŻENIA
MEMORY PAMIĘTAJ
MIASTECZKO TWINPIGS
Midland
MISTRZOWSKA KUCHNIA
mixit
MOBICON TARGI MOBILNYCH TECHNOLOGII
MOBICON
Modern-line
moja apteka
Molekin
moly
MORWA VITA
mój rozwód
mój rozwód
multibook
MultiCooker
MultiKafeteria
Multiprobiotic Na zdrowie
multiteka
MUSZYNIANKA-ŹRÓDŁO MAGNEZU
muza CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI
na Muszce TALK SHOW
nano meDIC series
Nashville
NASZA
NASZE
Naturalny magnez, podwójna dawka
NeoKredyt neokredyt.com
Nervo Calm
NET SYSTEMS
Newport
nextcontent
Niedźwiedź condens
Nivette więcej możliwości
NOVA LIGHT ECO
NOVA LIGHT
NOXAN
Noxan
NUBES TECHNOLOGY
OTO
otocki
PAINCANN

419246
419218
419234
419245
419217
419232
419379
419011
419391
419446
419607
419251
419054
419157
419091
419093
419601
419409
419271
419590
419139
419140
419141
419204
419151
419293
419345
419205
419352
419394
419447
419066
419233
419169
419168
419340
419101
419489
419100
419200
419136
419418
419390
419337
419336
419400
419401
419424
419208
419573
419156

419461
419023
419022
419052
419614
419248
419329
419354
419490
419491
419009
419359
419470
419209
419501
419110
419615
419492
419538
419348

419347
419462
417440
419206
419189
419299
419300
419212
419406
419292
419441
419148
419216
418994
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PaNa naturholzkohlen präparierte
PARAGRAF JAKOŚCI
Parasol Podatkowy
PAY IN YOUR CARD CURRENCY
POS CURRENCY CONVERSION OFFERED
BY BANK PEKAO S.A.
www.pekao.com.pl Bank Pekao
PC POLSKA CERAMIKA
Pekao OFE Otwarty Fundusz Emerytalny
Pekao Pioneer
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Perlux...pranie na miarę XXI wieku
PH OPTIMA SERWIS DLA HANDLU
PHARMIKON
Pierwsza internetowa platforma
wspierająca ﬁnansowo polskie kluby
i organizacje sportowe poprzez udział
w zyskach i zakupy grupowe
Piękne strony życia
PIWO ODWAŻNIE WARZONE
KOZACKIE Mocne
PIWO ODWAŻNIE WARZONE
KOZACKIE Piwo Jasne
PŁATKI WAFLOWE
PO BLACIE
pocieszaki.pl
PODWAWELSKA Klasyczna
Pokonaj zmarszczki od wewnątrz
Pola
polonia
Polska Energetyka Pro
Postawy Polaków wobec oszczędzania
POTATO VODKA
power ﬁst
PowerDach
PRECIMET H.C.E. horticultural equipment
PREDATOR FISHING
PRESSJE
Procto-hemolan-bez hemoroidów
szybko i na długo
PROFOLIC
Proliver - cztery sposoby wsparcia wątroby
PRZEKĄSKI ZAKĄSKI ZAWSZE OTWARTE
/CZYNNE CAŁĄ DOBĘ/
1938 Gessler u KUCHARZY ZAKĄSKI
1938 Gessler u KUCHARZY PRZEKĄSKI
PRZYJACIEL MAŁEGO KSIĘCIA
PRZYJAZNY DIETETYK
Przyjazny Dietetyk
PSIE SADŁO Oryginalna maść roślinna
PTASIE
PUK
PUSSY
PWN PWN

419283
419024
419365

419115
419541
419372
419373
419084
419583
419495

419346
419579
419097
419096
419407
419593
419381
419525
419056
419046
419106
419256
419187
419288
419265
419457
419364
419353
419472
419595
419358
419058

419272
419149
419480
419481
419378
419377
419223
419211
419450
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PWN
QUATOR
R
Radiofony
RASSALGIN
RASSTAFEN
RASSVIT
RAT GAR
REbEL bUBBLE
REGIMED
REGIMED
relax clic
owoce + melisa imbir witaminy napój,
który może więcej!
RENAMENT GASTROBAR
REWELacja Catering
RiDER GPS
ROBOTICA
ROBOTICA
ROKO może więcej!
Rowerowa Noc
RÓWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ
RTB HOUSE
RTB HOUSE
Rutyna DRINK HOUSE
S STARLEE
Sala Doświadczania Świata
Salami Kozackie
SAMUI
SANTINO
SATIFLU
SAVOI
se SPAESSENTIALS
Seattle
Second SKIN
SER BRACKI SZWAJCAR
SHATOON
ShinyGARAGE
SIŁA NATURALNEGO NAWILŻENIA
Simply Sweet
simply sweet
Siódemka
SKFS Stowarzyszenie Kierowników
Flot Samochodowych
SKOK Polska
SLABS
SLEEPCANN
SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ
INDYKPOL Samo dobro
MIĘSO Z INDYKA DO DAŃ WŁOSKICH
JAKOŚĆ GWARANTOWANA
OBNIŻA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
Przygotuj także: Lasagne Cannelloni

2

419449
419196
419104
419133
419402
419403
419404
419069
419105
419143
419540

419162
419440
419127
419184
419137
419138
419466
419483
419258
419387
419388
419068
419194
419010
419029
419335
419370
419305
419080
419087
419240
419604
419031
419167
419338
419392
419560
419561
419192
419018
419566
419214
419155

419086
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SMART + CONNECTED COMMUNITIES
smartcamp
sok4you smacznie i zdrowo
SOKOŁÓW Nasz Pasztet
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasz Salceson
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasz Schab Tradycyjny
TYLKO Z SOKOŁOWA
TRADYCYJNIE WĘDZONE
DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Kaszanka
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa
TYLKO Z SOKOŁOWA PODLASKA Klasyczna
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa
TYLKO Z SOKOŁOWA
PODWAWELSKA Klasyczna
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Kiełbasa
TYLKO Z SOKOŁOWA ŚLĄSKA Klasyczna
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Parówkowa
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasza Polędwica drobiowa
TYLKO Z SOKOŁOWA do 2% tłuszczu
SOKOŁÓW Nasza Szynka Tradycyjna
TYLKO Z SOKOŁOWA
TRADYCYJNIE WĘDZONA
DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasze Parówki
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasze Salami
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW Nasze Salami
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
SOKOŁÓW SOKOŁÓW Nasza Szynka
TYLKO Z SOKOŁOWA
ORIGINAL PREMIUM QUALITY
Solgro
SOPOCKI KLIMAT
SOPOCKIE KLIMATY
SOTI NATURAL
Split
SPORTS BAR RESTAURANT 12 Bułgarska 17

421607
419173
419124

419515

419513

419514

419519

419521

419520

419524

419517

419522
419518

419516

419526

419527

419528

419523
419073
419429
419428
419616
419198
419183
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1

Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa „Polska”
Sprawdzian na 100%
Stile UNICO PROFRSSIONAL
GEL SPRAY EXTRASTRONG
Extra mocny żel w sprayu
Stone
Strony z pasją
Style4Image
STYROPMIN
styropmin
Superior Antique
Superior Aqua
Superior MixColor
SUPERTATA W WIELKIM MIEŚCIE
SUPLEMENT DIETY MULTI PROBIOTIC
Na zdrowie dla całej rodziny
DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ U DZIECI
Nie wymaga przechowywania w lodówce
a+ na zdrowie
Sweet Colours
SZATUN
ŚWIAT FILIPA
T TRUCKCONNECTORS.EU
TACEFUR
tactiDERM
TAIDEA TECHNOLOGY
TAIDEA
TAJNA HISTORIA RZESZOWA
Talking Things
Telewizyjny Kurier Warszawski
Tera Prędkość
Tera Prędkość
Tera Speed
Tera Szybkość
Terapia Manualna Holistyczna
dr. Andrzeja Rakowskiego
TeraPrędkość
TeraSpeed
TeraSzybkość
TERMO-PRESTIGE PLATINIUM
TERMO-PRESTIGE PLUS
Terra Prędkość
Terra Speed
Terra Szybkość
TerraPrędkość
TerraSpeed
TerraSzybkość
Toscana Concept Store
TOVA
Transferownia
TRENDMARK Three points of view
TRYBUNAŁ Nieﬁltrowany

2

419565
419453

419533
419197
419578
418284
419442
419443
419230
419244
419249
419599

419349
419572
419099
419060
419040
419426
419423
419471
419469
419078
419257
419355
419247
419250
419222
419235
419455
419255
419224
419237
419553
419555
419253
419226
419238
419252
419228
419239
419284
419135
419608
419366
419557
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TRZY KŁOSY
TT
TVP BIAŁYSTOK
TVP BYDGOSZCZ
TVP KIELCE
TVP KRAKÓW
TVP LUBLIN
TVP ŁÓDŹ
TVP POZNAŃ
TVP RZESZÓW
TVP WROCŁAW
TXM 24 textilmarket
TXM textilmarket
ULTRA WHEY
VAX
Veltie soft like velvet
Veltie
Velvet Miękki jak aksamit
Velvet
VELVET
VEZZA
VIN BAD
Vinus
Visalia
Viscoplast Sport stworzony do ruchu
VISIONA
VISIONA
vitality clic owoce + aloes
witaminy napój, który może więcej!
vitmat
W słotnych okresach jesiennych
- Rutinacea Max.
Rutinacea Max - niedrogo lecz
z podwójną siłą
W WARS
W WYSPA WISŁA
WADOWICE skawa Płatki waﬂowe Mleczne

419307
419259
419512
419508
419507
419510
419506
419511
419504
419505
419509
419082
419074
419276
419482
419414
419415
419412
419413
419417
419597
419577
419438
419236
419383
419386
419389
419158
419044

419458
419295
419374
419405
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WARS
WELLMED CENTRUM MEDYCZNE
WELLO
WIARYGODNA - FIRMA
WIARYGODNA FIRMA
WINEONLINE
WINEONLINE
WINESTORY
WOGEN
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOODEN STORY est.1969
WPF Asystent
wprost Nie ma świętych krów.
www.FreeVolt.pl
Wyjątkowa kompozycja smaku owoców
i dodatków funkcjonalnych
WYSZUKANE PRZYJEMNOŚCI BAKALLAND
xerius
ZAGGO HOME IDEAS
zaggo
ZAHEL
zapiexy luxusowe
ZAPIEXY
ZARYZYKUJ W POLSCE
ZATEX -POL
Zdrowe Dziecko KLINIKA PEDIATRYCZNA
Zdrowia w biegunce infekcyjnej,
rotawirusowej życzy sponsor programu,
producent ENTEROMAX
ZDROWIE FINANSOWE
ZDRÓJ
zlotewyprzedaze pl
złotecki ZTI since 1972
ZŁOTECKI
ZTI
ZUBR

2

419296
419325
419129
419123
419121
419569
419570
419568
419563
419341
419180
419427
419280
419083
419464
419098
419467
419576
419575
419130
419357
419356
419534
419090
419382

419302
419145
420547
419328
419043
419041
419042
421710

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 graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe
283824 Ozonex
392032 COGNOSCIN
399563 STUBAI
CFE: 25.3, 26.3, 26.7, 27.5

01, 03
01, 05, 10
06, 07, 08, 11, 12,
18, 20, 21, 28
07, 11

475113 HILDEBRAND
477869 DERUSTIT
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
01, 02, 03
696396 DILAX
09, 35, 37, 38, 42
756472 PWG POLLET WATER GROUP
CFE: 26.11, 27.5, 29.1
11, 35, 37, 39, 40
861541 bite away
09, 10
873714 HERPOTHERM
09, 10
902865 HEMUCRYL
02
909733 Elit
CFE: 27.5
07, 09, 11
1013583 Next
CFE: 27.5
11, 21, 35
1020333 NEWFEEL
41
1023257 Mercator
CFE: 1.1, 27.5
09, 42
1059768 PARLIAMENT PLATINUM BLUE
34
1163988 SWISS MILITARY
03
1164999 Proenzi Comfort
03, 05, 29, 30
1182065 SURICATE GAMES
CFE: 3.5, 26.1, 27.5
09, 28, 38, 42
1182164 CFE: 5.13, 26.1
30
1182229 TIGAR
CFE: 3.1, 27.5, 29.1
12
1182230 Pink
16, 35, 38, 41, 42
1182252 PATRIOT
01, 04, 07, 08, 11
1182264 AQUA ANGELS ICELANDIC GLACIER WATER
32, 35, 37, 39
1182270 YAM KEE NOODLES RICE & MORE
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
16, 29, 30, 32,
33, 35, 43
1182301 SHINOLA 24, 25
1182306 LIGGETT DUCAT
34
1182349 HOLMER
CFE: 26.3, 29.1
35, 37
1182351 CFE: 28.5
01, 07, 09, 10, 11, 16,
19, 20, 21, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 45
1182371 ticketforevent
CFE: 26.4
35, 41, 42
1182379 UNIBAIL
CFE: 1.1, 26.11
16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
1182400 SOLING
09
1182485 WWW
CFE: 2.9, 5.11, 29.1
01, 03, 05, 10, 42, 44
1182499 EFBA
11, 35, 37

1182574
1182581
1182582
1182583
1182584
1182585
1182586
1182587
1182588
1182594

PURE SECRET
GOLIFY
EGITRIO
GRANOZA
NIGNOR
XEGIS
PEMETRA
ZULOGA
PRORET
Ground War: Tanks

1182597 UNIBAIL
CFE: 1.1, 26.11
1182605 R&B
CFE: 24.17, 26.1, 27.5
1182652 REDONE
1182695 TREVI
1182712 Knigsbcker
CFE: 24.9, 27.5, 28.5, 29.1
1182713 CFE: 28.5
1182729 UNIBAIL - RODAMCO
CFE: 1.1, 26.11

25
05
05
05
05
05
05
05
05
09, 16, 28, 35,
38, 41, 42
16, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43
25
03
30
30, 43
03, 05
16, 35, 36, 38, 3
9, 41, 42, 43

1182747 Dinosaurus
CFE: 27.5, 29.1
30
1182853 NEWJOY yeni neslin „keyifli” odasi
CFE: 27.5 20
1182854 KAYA DEFENCE
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
09, 22
1182875 Acneminelle
05
1182881 ULTIMA
CFE: 25.3, 27.5, 29.1
01, 04, 35
1182889 LIVIZ
33
1182901 Maxi Clean
CFE: 27.5, 29.1
03, 05, 16
1182905 CHOLLEY03
1182909 PHONAK TAO
10
1182916 LANATURE
CFE: 5.3, 24.17, 27.5, 29.1
03
1182954 TAPSTORM
09, 38, 42
1182960 EMERSON TECHNIK
CFE: 26.4, 27.5
07, 11
1182970 UniCredit Foundation
CFE: 26.15, 27.5, 27.7, 29.1 16, 35, 36, 41, 42, 43,
44, 45
1182974 KENDO
07
1182991 CLEAN POWER CLEAR SOLUTIONS
CFE: 27.5, 29.1
35, 37, 42
1183018 Famille Mary Depuis 1921
CFE: 3.13, 27.5, 29.1
05, 30
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1183031 AirSaver 09
1183058 PHONAK SKY
1183101 AOSKER
CFE: 26.1 06
1183126 Sudarshan Kriya
1183143 COLORplast
CFE: 5.5, 25.3, 27.5
1183163 GLAZING BUS & TRUCKS
CFE: 1.15, 26.11, 29.1
1183185 MOROSHA
1183190 EUCREAS
1183193 AULA
CFE: 3.13, 27.5
1183200 GROUND WAR TANKS
CFE: 18.1, 27.5, 29.1
1183205 CFE: 26.4, 29.1
1183215 LTL ACORN
1183251 mo
CFE: 26.1, 27.3
1183274 Neoline
CFE: 27.5, 29.1
1183279 cksk
CFE: 28.3
1183283 LONGLI
CFE: 28.3
1183284 United Imaging Healthcare
CFE: 27.5, 28.3
1183289 Sluban
CFE: 2.1, 20.1

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
10
09, 16, 38, 41, 44
16, 28
35, 37, 39
33
05
09
09, 16, 28, 35, 38, 41,
42
01, 02
09
32, 33
09
25
25
10
28

1183296 M Mutlusan electric
CFE: 26.11, 27.5, 29.1
1183302 X
CFE: 15.1, 27.3, 29.1
1183303 FOCUS T25
1183315 TALENTOR
1183319 UMATERRA
1183323 y yourposition
CFE: 27.5
1183329 CFE: 26.1, 26.11, 26.15
1183380 DTE4
1183382 DTH4
1183387 ENERGOVITALS
1183388 MELLIFLORA
1183413 Xanadu Columbus
CFE: 3.7, 24.1, 24.9, 27.5
1183415 vestino
CFE: 27.5
1183428 eztv
1183430 MYELOMA ALLY
1183465 THE ART OF LIVING
CFE: 1.3, 3.7, 27.5
1183514 WHITE EAGLE
1183517 DUMAN
CFE: 25.1, 25.7, 26.3
1183525 JUNASSOR
1183526 DERISK
1183527 CARDIMOC
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09, 11
16
09
35
03, 08, 16, 21, 26
35
16
12
12
05
05
12
18, 25, 35
09
09
03, 05, 09, 16,
25, 38, 41, 44
32, 33
10, 34
05
05
05

Wykaz klasowy rejestracji międzynarodowej
znaków towarowych z wyznaczeniem polski

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

283824,
1183205

392032,

477869,

1182252,

1182351,

1182485,

1182881,

2

477869,

902865,

1183205

3

283824,
1182901,

477869,
1182905,

1163988,
1182916,

1164999,
1183319,

1182485,
1183465

1182652,

1182713,

4

1182252,

1182881

5

392032,
1182585,
1183018,
1183527

1164999,
1182586,
1183190,

1182485,
1182587,
1183387,

1182581,
1182588,
1183388,

1182582,
1182713,
1183465,

1182583,
1182875,
1183525,

1182584,
1182901,
1183526,

6

399563,

1183101

7

399563,

475113,

909733,

1182252,

1182351,

1182960,

1182974

8

399563,

1182252,

1183319

9

696396,
1182400,
1183200,
1183465

861541,
1182594,
1183215,

873714,
1182854,
1183274,

909733,
1182954,
1183296,

1023257,
1183031,
1183303,

1182065,
1183126,
1183428,

1182351,
1183193,
1183430,

10

392032,
1183284,

861541,
1183517

873714,

1182351,

1182485,

1182909,

1183058,

11

399563,
1182499,

475113,
1182960,

756472,
1183296

909733,

1013583,

1182252,

1182351,

12

399563,

1182229,

1183380,

1183382,

1183413

16

1182230,
1182901,
1183329,

1182270,
1182970,
1183465

1182351,
1183126,

1182379,
1183143,

1182594,
1183200,

1182597,
1183302,

1182729,
1183319,

1183415

1183465

18

399563,

19

1182351

20

399563,

1182351,

1182853

21

399563,

1013583,

1182351,

1183319

22

1182854
1182574,

1182605,

1183279,

1183283,

1183415,

1182594,

1183143,

1183200,

1183289

1182712,

1182747,

1183018

1182270,
1182597,
1183315,

1182349,
1182729,
1183323,

24

1182301

25

1182301,

26

1183319

28

399563,

1182065,

29

1164999,

1182270

30

1164999,

1182164,

1182270,

1182695,

32

1182264,

1182270,

1183251,

1183514

33

1182270,

1182889,

1183185,

1183251,

1183514

34

1059768,

1182306,

1183517

35

696396,
1182351,
1182881,
1183415

756472,
1182371,
1182970,

1020333,
1182379,
1182991,

1182230,
1182499,
1183163,

1182264,
1182594,
1183200,
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2

1

36

1182351,

1182379,

1182597,

1182729,

1182970

37

696396,
1183163

756472,

1182264,

1182349,

1182351,

1182499,

1182991,

38

696396,
1182954,

1182065,
1183126,

1182230,
1183200,

1182379,
1183465

1182594,

1182597,

1182729,

39

756472,

1182264,

1182379,

1182597,

1182729,

1183163

40

756472,

1182351

41

1020333,
1182729,

1182230,
1182970,

1182351,
1183126,

1182371,
1183200,

1182379,
1183465

1182594,

1182597,

42

696396,
1182485,
1183200

1023257,
1182594,

1182065,
1182597,

1182230,
1182729,

1182351,
1182954,

1182371,
1182970,

1182379,
1182991,

1182729,

1182970

43

1182270,

1182379,

1182597,

1182712,

44

1182485,

1182970,

1183126,

1183465

45

1182351,

1182970

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

25/2013

10

399371

Jest

(72) Henczka Marek;
Krasiński Andrzej;
Krzysztoforski Jan;
Piątkiewicz Wojciech

Powinno być

(72) Henczka Marek;
Krasiński Andrzej;
Krzysztoforski Jan;
Piątkiewicz Wojciech
Szwast Maciej
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