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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– liczbę zastrzeżeń,– liczbę zastrzeżeń,

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

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

– numer zgłoszenia,– numer zgłoszenia,

– datę zgłoszenia,– datę zgłoszenia,

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

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

– prezentację znaku towarowego,– prezentację znaku towarowego,

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

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

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

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

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

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

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

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

i alfabetycznym.i alfabetycznym.

* * ** * *

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

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

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

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

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

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

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

syłać na adres:syłać na adres:

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

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie 

Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie innych da-Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie innych da-

nych identyfi kacyjnych zamawianego materiału np. tytułu wynalazku lub wzoru użytkowego.nych identyfi kacyjnych zamawianego materiału np. tytułu wynalazku lub wzoru użytkowego.

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

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

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

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

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

Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 767/2014Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 767/2014



BIULETYN
Urzędu Patentowego
Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Nr 19 (1062) Rok XLII

A.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
WYNALAZKACH 

I  WZORACH  UŻYTKOWYCH

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

o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania 

prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

(21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

(22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

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

(31) – numer zgłoszenia priorytetowego

(32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej

(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego

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

(61) – nr zgłoszenia głównego

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

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*

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

(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego

(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

(96) – data i numer zgłoszenia europejskiego

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

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

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

 A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku

 A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)

 U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL



I.  WYNALAZKI

DZIAŁ  A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

A1 (21) 402994 (22) 2013 03 05

(51) A01M 7/00 (2006.01)

 A01M 11/00 (2006.01)

(71) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka

(72) KRÓLIK WIESŁAW

(54) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza herbicydowych 
w sadach

(57) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza herbicydowych, w sa-

dach wyposażone jest w głowicę opryskową (3) z osadzonymi 

w niej dyszami opryskowymi, mocowaną za pomocą wysięgnika (2) 

do ramy wsporczej (1), osadzonej na ciągniku rolniczym za pośred-

nictwem belki głównej (5). Do ramy wsporczej (1) mocowane jest 

przesuwnie ramię wysięgnika (2), połączone z zasadniczo pozio-

mym siłownikiem hydraulicznym (6), zamocowanym do belki głów-

nej (5) ramy wsporczej (1). Do belki głównej (5) ramy wsporczej (1) 

zamocowana jest pozioma belka nośna (7) w postaci rury, w której 

umieszczone jest przesuwnie ramię wysięgnika (2), zakończone 

trzpieniem, na którym umieszczone jest obrotowo ramię wsporcze 

głowicy opryskowej (3). Koniec belki głównej (5), w której osadzony 

jest wysięgnik (2), wyposażony jest we wspornik belki, w którym 

osadzona jest obrotowo rolka, a naprzeciwko rolki ramię wsporcze 

głowicy opryskowej (3), zaopatrzone jest w kątowy zderzak.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 402995 (22) 2013 03 05

(51) A01M 7/00 (2006.01)

 A01M 11/00 (2006.01)

(71) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka

(72) KRÓLIK WIESŁAW

(54) Podpora montażowa urządzenia do oprysków
(57) Przedmiotem wynalazku jest podpora montażowa urządze-

nia do oprysków. Podporę montażową stanowi konstrukcja z profi li 

metalowych, posiadająca podstawę (1) utworzoną z poziomych 

belek wzdłużnych (2) i poprzecznych (3), do której przyłączone 

są wsporniki pionowe (4). Na podstawie (1) osadzony jest podno-

śnik (5) połączony z ramą wewnętrzną (6). Rama wewnętrzna (6) 

połączona jest ruchomo ze wspornikami pionowymi (4) podpory 

montażowej i zaopatrzona jest w odchodzące pomiędzy wsporni-

kami pionowymi (4) poziomo do przodu uchwyty (7).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 402996 (22) 2013 03 05

(51) A01M 7/00 (2006.01)

 A01M 11/00 (2006.01)

(71) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka

(72) KRÓLIK WIESŁAW

(54) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza herbicydowych 
w sadach z układem zasilania cieczą opryskową

(57) Przedmiotem wynalazku urządzenie do oprysków, zwłaszcza 

herbicydowych w sadach z układem zasilania cieczą opryskową. 

Urządzenie wyposażone jest w głowicę opryskową (4) z osadzo-

nymi w niej dyszami opryskowymi mocowaną za pomocą wysię-

gnika (2) do ramy wsporczej (1) osadzonej na ciągniku rolniczym 

ze zbiornikiem cieczy opryskowej. Rama wsporcza (1) wyposażona 

jest w poziomą belkę nośną (3) w postaci rury, w której mocowane 

jest przesuwnie ramię wysięgnika (2). W jednej ze ścian belki no-

śnej (3) jest wycięty wzdłużny otwór (10), w którym osadzony jest 

króciec dwustronny (9) połączony na stałe z ramieniem wysięgni-

ka (2), przy czym do jednego końca dwustronnego króćca (9) we-

wnątrz ramienia wysięgnika (2) podłączony jest przewód głowicy 

doprowadzający ciecz opryskową do dysz opryskowy w głowicy 

opryskowej, a do drugiego końca dwustronnego króćca (9) wycho-

dzącego na zewnątrz belki nośnej (3) przez wzdłużny otwór (10) 

podłączony jest przewód zbiornika (11) doprowadzający ciecz 

opryskową ze zbiornika cieczy opryskowej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403035 (22) 2013 03 07

(51) A23N 1/00 (2006.01)

 A23N 1/02 (2006.01)

 B30B 9/02 (2006.01)

 A23L 2/04 (2006.01)
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(71) B & P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Przeworsk

(72) BAUER PETER; KOCAJ MARCIN

(54) Sposób i układ urządzeń do wytwarzania soku, 
zwłaszcza z zielonych łodyg i liści kukurydzy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania soku, 

zwłaszcza z rozdrobnionych na frakcje zielonych łodyg i liści ku-

kurydzy o zróżnicowanej wilgotności, lub /i kiszonki z rozdrobnio-

nych frakcji łodyg i liści kukurydzy jako substrat do biogazowni lub 

dalszej przeróbki. Sposób charakteryzuje się tym, że rozdrobnione 

zielone frakcje zrasza się zimną wodą na przenośniku (1) ślimako-

wym, dokonując pomiaru ich wilgotności, a następnie rozciera się 

w urządzeniu (2) rozcierającym, dozując wodę w celu uzyskania 

płynnej miazgi o koncentracji miazgi korzystnie 5%, którą przesyła 

się do podgrzewacza (4) rurowego z systemem mieszania i pod-

grzewa się w podgrzewaczu (4) rurowym za pomocą pary wodnej 

do temperatury 80°-100°C, korzystnie 100°C, po czym podaje się 

płynną miazgę do zbiornika (5) uśredniające -buforowego z mie-

szadłem, gdzie miesza się ją, zrasza zimną wodą oraz dogrzewa 

parą wodną w celu uzyskania jednolitej stałej płynnej konsystencji 

o temperaturze korzystnie 170°C, którą następnie podaje się pom-

pą (6) ślimakową do 1-go tłoczenia na prasie (7) w celu uzyskania 

soku, a uzyskany sok przesyła się do I-go zbiornika (8) pośred-

niego, a odciśniętą miazgę kukurydzianą z 1-go tłoczenia o wil-

gotności 50% -60% podaje się do II-go zbiornika (9) uśredniające 

-buforowego z mieszadłem, miesza się ją, dodając zimną wodę 

w celu uzyskania koncentracji płynnej na poziomie, korzystnie 

5%, którą następnie przesyła się do podgrzewacza (10) rurowego 

z systemem mieszania i podgrzewa się w podgrzewaczu (10) ruro-

wym za pomocą pary wodnej do temperatury 80° -100°C, korzyst-

nie 100°C, po czym podaje się płynną miazgę do III-go zbiornika 

uśredniająco -buforowego (11) z mieszadłem, gdzie miesza się ją, 

zrasza zimną wodą oraz dogrzewa parą wodną w celu uzyskania 

jednolitej stałej płynnej konsystencji o temperaturze korzystnie 

170 °C, którą następnie podaje się do 2-go tłoczenia na drugiej pra-

sie (12) w celu uzyskania soku, który przesyłany jest do II-go zbior-

nika pośredniego (14). Przedmiotem wynalazku jest również układ 

urządzeń do wytwarzania soku, zwłaszcza z zielonych łodyg i liści 

kukurydzy.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403076 (22) 2013 03 11

(51) A24C 5/28 (2006.01)

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Radom

(72) VAN AERT JEROEN, NL; VAN DEN BERG GERARD, NL

(54) Mechanizm prowadnicy cięcia maszyny 
wytwarzającej sztabki

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm prowadnicy cięcia 

maszyny wytwarzającej sztabki w przemyśle tytoniowym zawiera-

jący pierwszą przekładnię zębatą (12’) zaopatrzoną w pierwszy czop 

obrotowy (P’) do wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego oraz 

drugą przekładnię zębatą (12) zaopatrzoną w drugi czop obrotowy 

do wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego oraz element łączą-

cy (13’) zamontowany na czopach obrotowych pierwszej i drugiej 

przekładni zębatej oraz prowadnicę cięcia (14) z tulejkami cięcia (52) 

zamontowanymi na elemencie łączącym (13’), przy czym pierwszy 

czop obrotowy (P’) i drugi czop obrotowy (P) są mechanicznie po-

łączone ze sobą, charakteryzujący się tym, że element łączący (13’) 

jest dłuższy niż odległość pomiędzy osiami pierwszego i drugiego 

czopa obrotowego (P, P’) oraz prowadnica cięcia (14) z tulejkami cię-

cia (52) jest umieszczona na elemencie łączącym (13’) na zewnątrz 

części wewnętrznej (13B) elementu łączącego (13’) ograniczonego 

osiami pierwszego i drugiego czopa obrotowego (P, P’) pierwszej 

i drugiej przekładni zębatej (12,12’).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403148 (22) 2013 03 14

(51) A63B 21/00 (2006.01)

 A63B 21/065 (2006.01)

(71) ŻABEREK MATEUSZ, Poznań

(72) ŻABEREK MATEUSZ

(54) Kamizelka rehabilitacyjno-balastowa
(57) Kamizelka rehabilitacyjno-balastowa przeznaczona jest 

do ćwiczeń rehabilitacyjnych, dynamicznych ćwiczeń siłowych 

i nurkowania. Kamizelka rehabilitacyjno-balastowa ma postać 

szelek (1, 2), korzystnie dwóch z elementami obciążającymi. Szel-

ki zawieszone są na barkach osoby ćwiczącej i połączone regulo-

wanymi elementami łączącymi (3, 4) korzystnie w postaci pasków. 
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Kamizelka może być łatwo dostosowana do wagi, wzrostu i stopnia 

sprawności osoby ćwiczącej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403091 (22) 2013 03 11

(51) A47B 47/02 (2006.01)

 B62H 3/12 (2006.01)

(71) KUBASIK JANUSZ, Leszno

(72) KUBASIK JANUSZ

(54) Stojak do serwisowania rowerów
(57) Przedmiotem wynalazku jest stojak do serwisowania rowe-

rów, mający zastosowanie do wykonywania czynności serwisowych 

rowerów, zwłaszcza na parkingach, stacjach benzynowych, skle-

pach wysokopowierzchniowych, przydrożnych punktach obsługi 

klientów, warsztatach naprawczych pojazdów, myjniach samo-

chodowych. Stojak charakteryzuje się tym, że stanowi go szafa (1), 

wewnątrz której na linkach (2) zamocowane są narzędzia (3) do ob-

sługi rowerów, mająca w strefi e szczytowej wysunięte ku przodowi 

dwa wsporniki (4) do osadzenia i stabilizowania roweru, natomiast 

w strefi e zewnętrznej ma osadzony korpus ręcznej pompki po-

wietrznej (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403065 (22) 2013 03 08

(51) A47B 87/00 (2006.01)

(71) DAMAS PAWEŁ, Zduńska Wola; FIJAŁKOWSKI ŁUKASZ, 

Zduńska Wola

(72) DAMAS PAWEŁ; FIJAŁKOWSKI ŁUKASZ

(54) Skrzynka modułowa
(57) Skrzynka, przedstawiona na rysunku, składa się z trzech ele-

mentów: podłoga, ścianki i przegrody, które można łączyć ze sobą 

w sposób modułowy w dowolnej konfi guracji, tworząc dopasowa-

ną do potrzeb użytkownika przestrzeń.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 07 29

A1 (21) 402965 (22) 2013 03 03

(51) A47B 96/14 (2006.01)

 A47B 96/00 (2006.01)

 A47C 19/22 (2006.01)

(71) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Janikowo

(72) KRUPIŃSKA MARTA

(54) Zestaw elementów konstrukcyjnych do budowy 
mebli

(57) Zestaw elementów konstrukcyjnych do budowy mebli cha-

rakteryzuje się tym, że komplet różnej długości beleczek zawiera 

co najmniej cztery równe beleczki pierwsze, równe beleczki drugie 

oraz równe beleczki trzecie (B3), natomiast komplet płyt zawiera 

równe, prostokątne płyty pierwsze (P1). równe, prostokątne płyty 

drugie (P2) oraz równe, prostokątne płyty trzecie (P3), przy czym 

beleczki pierwsze, beleczki drugie oraz beleczki trzecie (B3) mają 

w bokach długich otwory przelotowe (1), które w przypadku do-

wolnego boku są równooddalone od siebie i od krawędzi boków 

długich danej beleczki, przy czym otwory przelotowe (1) w przy-

legających do siebie bokach długich beleczki pierwszej, beleczki 

drugiej oraz beleczki trzeciej (B3) przebiegają w płaszczyznach 

wzajemnie prostopadłych. Prostokątna płyta pierwsza (P1) ma dwa 

równo oddalone od jej boków, równoległe szeregi otworów (2), 

przy czym odległości między otworami (2) tworzącymi szereg 

na prostokątnej płycie pierwszej (P1), jest równa odległości między 
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otworami (1) w beleczce trzeciej (B3), ponadto prostokątna płyta 

druga (P2) ma szeregi otworów (2) biegnących wzdłuż jej boków, 

przy czym odległości otworów (2) od krawędzi boków prostokątnej 

płyty drugiej (P2) są równe w szeregach wzajemnie równoległych, 

a odległości między otworami (2), tworzącymi szereg na prostokąt-

nej płycie drugiej (P2) jest równa odległości między otworami prze-

lotowymi (1) w beleczce trzeciej (B3), ponadto prostokątna płyta 

trzecia (P3) ma w bokach wąskich co najmniej dwa równe otwo-

ry (3) równo oddalone od jej końców oraz od krawędzi powierzchni 

jej boków szerokich.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 402964 (22) 2013 03 03

(51) A47C 17/36 (2006.01)

(71) MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL, Ostrzeszów

(72) MUCHA DANIEL

(54) Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia, 
zwłaszcza sofa narożnikowa

(57) Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia, zwłaszcza sofa na-

rożnikowa, składa się z ramienia długiego i prostopadłego do nie-

go ramienia krótkiego. Ramię długie ma przymocowaną wahliwie 

do części stałej pierwszej poduszkę pierwszą oparcia (A2) oraz 

pierwszą poduszkę do siedzenia (A3) z pierwszymi elementami wy-

suwno-uchylnymi wychodzącymi w okolicach jej boków krótkich. 

Mocowanie wahliwe części dolnej poduszki pierwszej oparcia (A2) 

do części stałej pierwszej w ramieniu długim stanowi zawias pierw-

szy. Częścią stałą pierwszą jest prostokątna skrzynia, którą w pozy-

cji złożonej ramienia długiego zamyka od góry poduszka pierwsza 

oparcia (A2), przy czym w pozycji zamknięcia ramienia długiego 

część stałą pierwszą zamyka pierwsza poduszka do siedzenia (A3). 

W pozycji rozłożonej ramienia długiego górny bok długi poduszki 

pierwszej oparcia (A2) przylega do tylnego boku długiego pierw-

szej poduszki do siedzenia (A3). Ramię krótkie ma przymocowaną 

wahliwie do części stałej drugiej poduszkę drugą oparcia (B2), na-

tomiast druga poduszka do siedzenia (B3) połączona jest częścią 

stałą drugą za pomocą drugich elementów wysuwno-uchylnych. 

W pozycji rozłożonej ramienia długiego, przy rozłożeniu ramie-

nia krótkiego powierzchnia pierwszej poduszki do siedzenia (A3), 

powierzchnia pierwszej poduszki oparcia (A2) oraz powierzchnia 

drugiej poduszki do siedzenia (B3) i powierzchnia drugiej poduszki 

oparcia (B2) tworzą wspólną płaszczyznę. Całkowita powierzchnia 

przeznaczona do leżenia odpowiada powierzchni podłogi zajmo-

wanej przez mebel, a niezależnie od tego przestrzeń zamykana 

poduszkami stanowi pojemniki na pościel - co ma bardzo ważne 

znaczenie, szczególnie w przypadku eksploatacji mebla w po-

mieszczeniach o stosunkowo małej powierzchni.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403097 (22) 2013 03 11

(51) A47G 19/03 (2006.01)

 B65D 81/38 (2006.01)

(71) KRAM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pasłęk

(72) PRZYBYSZ ZBIGNIEW

(54) Okleina izotermiczna kubka papierowego
(57) Okleina izotermiczna kubka papierowego, posiadająca 

na powierzchni zewnętrznej liniowe wgniecenia w postaci rowków, 

uwidoczniające się jako liniowe wypukłości po stronie przeciwnej 

okleiny, oprócz liniowych pionowych wgnieceń (1), posiada liniowe 

poziome wgniecenia, usytuowane poprzecznie w stosunku do li-

niowych wgnieceń pionowych (1), a liniowymi wypukłościami (4), 

pionowymi i poziomymi, znajdującymi się w okleinie po przeciwnej 

stronie, jest przyklejona do zewnętrznej powierzchni (5) ścianki (6) 

kubka.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403147 (22) 2013 03 14

(51) A47J 27/62 (2006.01)

 H05B 1/02 (2006.01)

 F24C 7/08 (2006.01)

(71) MATKOWSKI ANDRZEJ, Brzeg

(72) MATKOWSKI ANDRZEJ

(54) Efektywna wielostopniowa obróbka cieplana 
w kuchenkach

(57) Przedmiotem wynalazku jest efektywna, wielostopniowa ob-

róbka cieplna w kuchenkach, gdzie do elementu grzejnego (1), za-

silanego nośnikiem energii ze źródła grzania (3), za pomocą układu 

sterowania (5) w początkowej fazie obróbki termicznej dopływa re-

gulatorem trybu mocy zwiększonej (4) zwiększona lub maksymalna 

moc energii w określonym i zaprogramowanym czasie T, a po upły-

wie czasu T zasilanie elementu grzejnego (1) ze źródła grzania (3) 

odbywa się z udziałem regulatora temperatury zadanej (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403047 (22) 2013 03 07

(51) A61F 2/02 (2006.01)

 A61L 27/58 (2006.01)

 A61L 31/14 (2006.01)

(71) KLAG MICHAŁ, Bydgoszcz

(72) KLAG MICHAŁ

(54) Chirurgiczna wkładka medyczna
(57) Przedmiotem wynalazku jest chirurgiczna wkładka medycz-

na, charakteryzuje się tym, że ma postać bryły o zarysie zbliżonym 

do wycinka kuli o łukowych bokach i podstawie oraz zaokrąglonych 

narożach, którego proporcje szerokości - x do długości - y, wynoszą 

jak 1 : 4, przy czym na całej długości krawędzi (2), wkładki (1), usy-

tuowany jest nierozłącznie cienkościenny element stabilizujący (3), 
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stanowiący przedłużenie krawędzi wkładki, przy czym szerokość 

płaszczyzny falbanki jest ≥ szerokości x wkładki.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402997 (22) 2013 03 05

(51) A61F 2/38 (2006.01)

(71) DESZCZYŃSKI JAROSŁAW DJ DYNASTAB, Warszawa

(72) DESZCZYŃSKI JAROSŁAW; STOLARCZYK ARTUR; 

BOROWSKI JÓZEF

(54) Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej
(57) Taca piszczelowa (1) charakteryzuje się tym, że w obszarze 

odpowiadającym zarysowi cylindrycznego odcinka (3) trzonu, 

pomiędzy średnikiem i ramionami (8) stożkowego odcinka trzonu, 

posiada przelotowy otwór (12), przebiegający prostopadle, względ-

nie prawie prostopadle do powierzchni tacy piszczelowej (1), które-

go średnica jest większa od wymiaru, odpowiadającego średnicy 

umieszczonej w nim śruby mocującej (14) oraz co najwyżej połowy 

grubości pasma (13) sztucznego przedniego wiązadła krzyżowego 

przechodzącego przez ten otwór (12).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403105 (22) 2013 03 12

(51) A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/7048 (2006.01)

 A61K 33/34 (2006.01)

 A61P 31/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin

(72) GAGOŚ MARIUSZ; CZERNEL GRZEGORZ; 

ARCZEWSKA MARTA

(54) Kompleks amfoterycyny B, sposób otrzymywania 
kompleksu amfoterycyny B oraz zastosowanie 
kompleksu amfoterycyny B do wytwarzania leku

(57) Kompleks amfoterycyny B z jonami miedzi (II) w roztworze 

wodnym utrzymuje swoje lecznicze właściwości w pH 7 i ma za-

stosowanie do wytwarzania mniej toksycznych farmaceutyków 

na bazie amfoterycyny B. Ujawniono także sposób otrzymywania 

kompleksu.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403126 (22) 2013 03 13

(51) A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 33/30 (2006.01)

 A61P 3/02 (2006.01)

(71) READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin

(72) LUBIŃSKI JAN; MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54) Sposób otrzymywania suplementu cynku w płynie 
i suplement cynku w płynie

(57) Przedmiotem wynalazku jest suplement cynku w płynie oraz 

sposób otrzymywania suplementu cynku w płynie, który polega 

na bezpośrednim wymieszaniu bezwodnego chlorku cynku(II) 

ZnCl2 w alkoholowym roztworze wodnym o stężeniu etanolu 

od 10 do 96% objętościowych, aby uzyskać roztwór chlorku cynku-

(II) z niewielkim zmętnieniem w delikatnie białym kolorze. Sposób 

może być stosowany do innych mikroelementów, np. selenu, mie-

dzi, itp. Taki suplement umożliwia pacjentowi indywidualne dobie-

ranie dziennych dawek spożycia (RDA) mikroelementu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403000 (22) 2013 03 05

(51) A61K 39/108 (2006.01)

 A61P 1/00 (2006.01)

 A61P 1/04 (2006.01)

(71) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła; PROLAB SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(72) HECZKO PIOTR B.; STRUS MAGDALENA; 

ŁAGUN SŁAWOMIR; GAŁĘCKI ZBIGNIEW

(54) Szczepionka do zapobiegania zakażeniom 
powodowanym przez bakterie Escherichia coli

(57) Przedmiotem wynalazku jest szczepionka do zapobiegania 

zakażeniom powodowanym przez bakterie Escherichia coli (E.coli) 

Szczepionka do zapobiegania zakażeniom zawiera leczniczą dawkę 

kompozycji zabitych termicznie bakterii szczepów Escherichia coli, 

przy czym kompozycja zawiera co najmniej jeden szczep posiada-

jący właściwość silnej produkcji biofi lmu i co najmniej jeden szczep 

posiadający co najmniej 5 genów kodujących czynniki wirulencji 

oraz farmaceutycznie dopuszczalne substancje pomocnicze.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403089 (22) 2013 03 11

(51) A61L 27/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA; JANICKI BARTOSZ; 

JASZCZ KATARZYNA; ŁUKASZCZYK JAN

(54) Biodegradowalny substytut tkanki kostnej 
zawierający pochodną izosorbidu

(57) Biodegradowalny substytut tkanki kostnej charakteryzuje się 

tym, że składa się z poli(bursztynianu 3-alliloksy-1,2-propylenu) (ży-

wicy polibursztynianowej), której zawartość wagowa w kompozycji 

wynosi 20 - 60%; z oligo(maleinianu izosorbidu), którego zawartość 

wagowa w kompozycji wynosi 10 - 50%; rozpuszczalnika rozcień-

czającego aktywnego (monomeru), korzystnie metakrylanu mety-

lu, którego zawartość wagowa wynosi 7 - 37%; z inicjatora polime-
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ryzacji, korzystnie nadtlenku benzoilu, którego zawartość wagowa 

w stosunku do składników ciekłych wynosi wagowo 0,6 - 3%, oraz 

z akceleratora polimeryzacji, korzystnie N,N’-dimetylo-p-toluidyny, 

którego zawartość wagowa w stosunku do składników ciekłych 

wynosi 0,06 - 3%; układu spieniającego: węglanu wapnia, którego 

zawartość wagowa wynosi 3 - 23% oraz wodnego roztworu kwa-

su cytrynowego, mlekowego lub pirogronowego, w ilości odpo-

wiadającej 0,15 g kwasu cytrynowego lub 0,3 g kwasu mlekowego 

lub 0,3 g pirogronowego na 1 g węglanu wapnia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402992 (22) 2013 03 05

(51) A62C 3/02 (2006.01)

(71) KABZIŃSKI WIESŁAW, Szprotawa

(72) KABZIŃSKI WIESŁAW

(54) Mineralizacja pasów przeciwpożarowych metodą 
głębokiej orki pługiem leśnym lub rolniczym

(57) Przedmiotem wynalazku jest mineralizacja pasów p/pożaro-

wych metodą głębokiej orki pługiem leśnym lub rolniczym ziemi 

w celu przemiany związków organicznych w mineralne w glebie 

poprzez działanie drobnoustrojów. Wynalazek ma zastosowanie 

dla ochrony kompleksów leśnych, dróg, torów kolejowych, nieru-

chomości, terenów szczególnie zagrożonych pożarami i inne.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403075 (22) 2013 03 11

(51) A63B 31/11 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MARIUSZ, Kosakowo Mosty; KRAUSE 

TOMASZ, Gdynia

(72) SZYMAŃSKI MARIUSZ; KRAUSE TOMASZ

(54) Składana płetwa pływacka
(57) Składana płetwa pływacka zawiera podstawę, ramiona, roz-

piętą między ramionami elastyczną membranę oraz elementy 

mocowania płetwy do stóp pływaka. Dwie przeciwległe krawę-

dzie (1 i 2) giętkiej membrany (3) przymocowane są każda do jednej 

elastycznej listwy (5). Giętka membrana (3) wykonana jest z tworzy-

wa sztucznego, korzystnie wzmocnionego włóknami. Listwa (5) za-

mocowana jest do sztywnej belki podstawy (6), należącej do pary 

belek połączonych ze sobą zawiasem (7) umieszczonym w odle-

głości od 0 do 1/3 długości belki (6) od końca belki przeciwnego 

do miejsca mocowania listwy (5).

(28 zastrzeżeń)

A1 (21) 403082 (22) 2013 03 11

(51) A63B 69/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom

(72) CHODINOW WŁODZIMIERZ; NOWAK STANISŁAW

(54) Urządzenie do rozwoju siły specjalnej 
i wytrzymałości siłowej sportowców

(57) Urządzenie do rozwoju siły specjalnej i wytrzymałości siłowej 

sportowców charakteryzuje się tym, że zawiera drążek (1) z osadzo-

nym na jego jednej końcówce (2) obciążeniem (3) i osadzony ob-

rotowo drugą końcówką (4) w górnym łożysku (5), umieszczonym 

w obudowie (6), która jest w sposób trwały połączona z obudo-

wą (7) łożyska środkowego (8), która z kolei połączona jest z obu-

dową (9) łożyska dolnego (10), zaś w łożysku dolnym (10) osadzony 

jest sworzeń (11), którego końcówki(12, 13) osadzone są obrotowo 

na wspornikach (14, 15), przytwierdzonych do płyty (16), trwale 

połączonej śrubami (17) z podłożem (18), przy czym drążek (1) za-

bezpieczony jest obustronnie przed wysunięciem z łożyska górne-

go (5) pierścieniami (19, 20), a także sworzeń (11) zabezpieczony jest 

obustronnie przed wysunięciem ze wsporników(14, 15) pierścienia-

mi (21, 22).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 403027 (22) 2013 03 06

(51) B01D 53/60 (2006.01)

 B01D 53/64 (2006.01)

(71) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA 

KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów; 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) GOSTOMCZYK MIECZYSŁAW; JĘDRUSIK MARIA; 

JĘDRUSIK JAN STANISŁAW; RZEPECKI KRZYSZTOF; 

BIENIEK ROBERT

(54) Sposób usuwania SO2, NOx i Hg ze spalin kotłowych 
zawierających więcej niż 5 % tlenku wapnia 
w popiele i układ do stosowania sposobu

(57) Wynalazek dotyczący sposobu usuwania SO2, NOx i Hg 

ze spalin z kotłów fl uidalnych, zawierających więcej niż 5% CaO 

w popiele, polega na tym, że ze strumienia spalin wyprowadza-

nych z kotła fl uidalnego, wydziela się do oczyszczania 20 do 80% 

spalin, z których usuwa się SO2 i NO2 przy pomocy Ca(OH)2. Przy 

czym Ca(OH)2 uzyskuje się poprzez iniekcję do spalin kropli o śred-

nicach nie większych niż 100 μm ścieków lub roztworów wodnych, 

aktywujących cząsteczki CaO niesione z popiołem. Następnie 

ze strumienia ochłodzonego do temperatury 50 - 90°C usuwa się 

NO i Hg, przy użyciu utleniacza, w postaci wody utlenionej lub 

ozonu lub tlenochlorku. Oczyszczone spaliny miesza się z tą czę-

ścią spalin, które nie były oczyszczane poddaje się fi ltracji w celu 
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usunięcia pyłu i soli wapniowych takich jak siarczyny, siarczany oraz 

azotany. Wynalazek obejmuje również układ do usuwania SO2, NOx 

i Hg ze spalin, wyposażony w reaktor (1), w którym wlot spalin (2) 

usytuowany jest w dolnej części, a pod wlotem spalin znajduje się 

lej zsypowy (3). Ponad wlotem spalin (2), umieszczone są dysze 

dwustrumieniowe (4) do rozpylania ścieków i roztworów wodnych 

na bardzo drobne krople, które połączone są rurociągiem ze źró-

dłem sprężonego powietrza (7) oraz ze zbiornikiem (5) ścieków lub 

roztworów wodnych poprzez pompę (6) i zawór regulacyjny (8). Po-

nadto w górnej części reaktora (1), poniżej wylotu spalin z reaktora 

usytuowane są dysze utleniacza (9), połączone rurociągiem ze źró-

dłem sprężonego powietrza (13) oraz ze zbiornikiem lub generato-

rem utleniacza (10), poprzez pompę (11) i zawór regulacyjny (12).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403042 (22) 2013 03 07

(51) B01F 7/18 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KONOPACKI MACIEJ; STORY GRZEGORZ; 

KORDAS MARIAN; RAKOCZY RAFAŁ

(54) Mieszadło
(57) Mieszadło, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji o róż-

nej gęstości i lepkości oraz układów niejednorodnych, wyposażo-

ne w element mocujący połączony z łopatkami, charakteryzuje się 

tym, że ma co najmniej trzy łopatki (1), każda o kształcie elipsoidy 

z jednej strony przechodzącej w stożek ścięty, zakończony od ścię-

tej strony walcowym elementem (2) i ograniczony powierzchnią 

płaską, równoległą do wzdłużnej osi symetrii łopatki (1), przy czym 

łopatki (1) umieszczone są w elemencie mocującym (3). Każda łopa-

ta (1) zamocowana jest w gnieździe (4) za pomocą śruby (7), prze-

chodzący przez otwory (6).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403073 (22) 2013 03 08

(51) B01J 19/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) SCHMIDT-SZAŁOWSKI KRZYSZTOF; 

KRAWCZYK KRZYSZTOF JAN; RESZKE EDWARD; 

MŁOTEK MICHAŁ BOGUSŁAW

(54) Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych
(57) Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych, składający 

się z pionowej stożkowej komory z kanałem, w którym znajdują się 

co najmniej dwie elektrody zasilane z układu elektrycznego, otworu 

wlotowego, doprowadzającego strumień gazu, oraz otworu wylo-

towego produktów reakcji, charakteryzuje się tym, że pod wlotem 

gazu znajduje się wstępna komora cyklonowa (1) z umieszczonym 

wewnątrz wlotem (1a) surowca gazowego, przy czym wlot (1a) su-

rowca gazowego umieszczony jest stycznie do wewnętrznej ściany 

wstępnej komory cyklonowej (1), a średnica wewnętrzna wstępnej 

komory cyklonowej (1) jest od 5 do 20 razy większa od średnicy ka-

nału (3), w którym znajdują się elektrody (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403015 (22) 2013 03 06

(51) B01J 19/10 (2006.01)

 B08B 3/12 (2006.01)

 C23G 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN

(54) Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania 
ultradźwiękowego w wodnych roztworach 
alkalicznych, zawierająca metakrzemian sodu 
i fosforan trójsodowy

(57) Mieszanina do oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych 

roztworach alkalicznych, zawiera metakrzemian sodu Na2SiO3 • 

5H2O i fosforan trójsodowy Na3PO4 • 12H2O, a ponadto siarczyn 

sodu Na2 SO3 w ilości 10 - 30% wagowych sumy zawartości wymie-

nionych wyżej składników, zmieszanych w stosunku od 1:1 do 1:4.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403016 (22) 2013 03 06

(51) B01J 19/10 (2006.01)

 B08B 3/12 (2006.01)

 C23G 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN

(54) Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania 
ultradźwiękowego w wodnych roztworach 
alkalicznych, zawierająca metakrzemian sodu 
i węglan sodu

(57) Mieszanina do oczyszczania ultradźwiękowego w wod-

nych roztworach alkalicznych, zawiera metakrzemian sodu 

Na2SiO2 • 5H2O i węglan sodu Na2CO3, ponadto siarczyn sodu 

Na2SO3 w ilości 10 - 30% wagowych sumy zawartości wymienio-

nych wyżej składników zmieszanych w stosunku od 1 : 2 do 2: 1.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403017 (22) 2013 03 06

(51) B01J 19/10 (2006.01)

 B08B 3/12 (2006.01)

 C23G 5/00 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN

(54) Sposób podtrzymywania wysokiej intensywności 
kawitacji przy oczyszczaniu ultradźwiękowym 
w środowisku alkalicznym

(57) Sposób podtrzymywania wysokiej intensywności kawitacji 

przy oczyszczaniu ultradźwiękowym w środowisku alkalicznym 

przez dodanie substancji redukującej, zdolnej wiązać zawarty 

w cieczy tlen, polega na tym, że do roztworu alkalicznego środka 

oczyszczającego lub wraz z alkalicznym środkiem oczyszczającym 

wprowadza się siarczyn sodu Na2SO3 w ilości 10 - 30% pozostałych 

składników alkalicznego środka oczyszczającego i w tak sporządzo-

nym roztworze przeprowadza się oczyszczanie przez nadźwięka-

wianie ultradźwiękami.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403018 (22) 2013 03 06

(51) B01J 19/10 (2006.01)

 B08B 3/12 (2006.01)

 C23G 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN

(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie 
dejonizowanej lub destylowanej

(57) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie dejonizo-

wanej lub destylowanej polega na tym, że stosuje się ultradźwięki 

o gęstości mocy nie mniejszej niż 40 W/l, a oczyszczanie przepro-

wadza się w temperaturze 65 - 70°C w wodzie, którą uprzednio 

odgazowano przez nadźwiękawianie i równoczesne ogrzewanie 

do około 80°C a następnie ostudzono do 65 - 70°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403086 (22) 2013 03 11

(51) B03C 7/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

I BARWNIKÓW, Toruń

(72) BŁASZKOWSKI MARIUSZ; ŻUK TOMASZ; 

ŻENKIEWICZ MARIAN; SZUMSKI ZBIGNIEW

(54) Urządznie do ciągłego elektrostatycznego, 
fl uidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego, elek-

trostatycznego, fl uidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych, 

zwłaszcza polimerowych. Zbiornik (1) w górnej części zaopatrzony 

jest korzystnie w cyklon (2) i zasobnik (3) zasilający wraz ze stycz-

nie zamontowanym do pobocznicy zbiornika (1) dozownikiem (4) 

sprzężonym z czujnikiem (11) pomiaru wysokości złoża fl uidalnego 

elektryzowanej mieszaniny, umieszczonym na pobocznicy zbior-

nika (1), natomiast w dolnej części zbiornika (1) również stycznie 

do pobocznicy zbiornika (1) usytuowany jest dozownik (5) połą-

czony poprzez rurę (6) spustową z uziemioną elektrodą (7) wal-

cową, z którą współpracuje elektroda (8) wysokiego napięcia, 

nadto dozownik (5) sprzężony jest z prędkością obrotową uziemio-

nej elektrody (7) walcowej i z czujnikiem (12) pomiaru ładunków 

elektrostatycznych umieszczonym na pobocznicy zbiornika (1), 

zaś poniżej dozownika (5) w dolnej części zbiornika (1) osadzo-

na jest tuleja (14), u podstawy której znajduje się sito (15), nadto 

do zbiornika (1) w dolnej jego części przyłączone są wentylator (9) 

nadmuchowy i ewentualnie nagrzewnica (10), przy czym zbior-

nik (1) wyposażony jest w czujnik (13) temperatury.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403098 (22) 2013 03 11

(51) B04C 5/085 (2006.01)

 B04C 5/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) GAWLIK JÓZEF; KEMPIŃSKI ANDRZEJ; SZCZERBA JACEK; 

SCHMIDT JERZY

(54) Konstrukcja segmentowej metalowo-ceramicznej 
rury środkowej cyklonowego wymiennika ciepła

(57) Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona 

z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do po-

krywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia (8), 

montowane do wsporników mocujących przytwierdzonych z po-

krywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia (8) są mocowa-

ne, za pomocą dwustronnych śrub (3) i nakrętek dwustronnych (4), 

segmenty ceramiczne (2) i odlewane ze staliwa żaroodpornego 

segmenty pierścieniowe (1). Do segmentów pierścieniowych (1) 

są mocowane kolejne rzędy segmentów ceramicznych (2) i seg-

mentów pierścieniowych (1). Całość zakończona jest segmentami 

końcowymi (6) i łącznikami (7). Śruby dwustronne (3) z nakrętkami 

dwustronnymi (4) oprócz elementu ustalającego stanowią również 

konstrukcję nośną. Szczeliny dylatacyjne są wypełnione włókniną 

żaroodporną (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402977 (22) 2013 03 05

(51) B07C 5/14 (2006.01)

(71) PILCH PIOTR PRO-TEK, Wisła

(72) PILCH PIOTR

(54) Sposób i urządzenie do konfekcjonowania drewna 
opałowego, zwłaszcza kominkowego

(57) Wynalazek dotyczy sposobu konfekcjonowania drewna 

opałowego, zwłaszcza kominkowego, znajdującego zastosowanie 

w szczególności przy przygotowywaniu niewielkich porcji handlo-

wych w siatkach z tworzyw. Sposób polega na tym, że w trakcie 

transportu niewłaściwie ułożone szczapy oraz szczapy zbyt długie, 

zrzuca się z przenośnika transportowego (3), natomiast załadowy-

wanemu pojemnikowi nadaje się ruch oscylacyjny, a jednocześnie, 

w miarę postępu załadunku, pojemnik opuszcza się w dół. Wyna-
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lazek dotyczy również urządzenia do realizacji sposobu mającego 

przenośnik transportowy (3) załadowywany szczapami przez po-

dajnik (6), usytuowany nad nim kosz zrzutowy (4) oraz poniżej kosza 

zrzutowego (4) - rampę załadunkową (5). Obok przenośnika trans-

portowego (3) ułożony jest przenośnik przepadu (17), odbierający 

zrzucone szczapy z nachylonej osłony (16). Rampa załadunkowa (5) 

ma przynajmniej dwa stanowiska, do których przez okna (23) zrzu-

cane są szczapy. Stanowiska mają ruchome, w kierunku góra – dół, 

płyty podporowe, a na nich usytuowane oscylacyjnie platformy 

z U-kształtnymi osłonami, we wnętrzu których mocuje się załado-

wywany pojemnik. Okna (23) zamykane są i otwierane przesuwny-

mi pokrywami (24a, 24b).

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 403063 (22) 2013 03 08

(51) B21B 19/12 (2006.01)

 B21K 21/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul 
drążonych w układzie pojedynczym

(57) Sposób kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie 

pojedynczym, zwłaszcza metodą obciskania obrotowego trzema 

narzędziami walcowymi charakteryzuje się tym, że półfabrykat 

w kształcie pierścienia o wysokości mniejszej od średnicy kształ-

towanej kuli i średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształ-

towanej kuli (7) oraz o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

trzpienia (2), umieszcza się na trzpieniu (2) między trzema jedna-

kowymi cylindrycznymi walcami (1a), (1b) i (1c) roboczymi, przy 

czym objętość półfabrykatu zbliżona jest do objętości kształto-

wanej kuli (7), następnie wprawia się w ruch obrotowy cylindrycz-

ne walce (1a), (1b) i (1c) robocze w tym samym kierunku i ze sta-

łą prędkością (n1) i jednocześnie przemieszcza się cylindryczne 

walce (1a), (1b) i (1c) robocze ze stałą prędkością w kierunku osi 

trzpienia (2), po czym wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy 

ze stałą prędkością (n2) w kierunku przeciwnym do kierunku obro-

tów cylindrycznych walców (1a). (1b) i (1c) roboczych, a następnie 

oddziaływuje się wklęsłymi powierzchniami (4a), (4b) i (4c), umiesz-

czonymi w centralnej części cylindrycznych walców (1a), (1b) i (1c) 

roboczych na półfabrykat i zgniata się obracający się półfabrykat 

wklęsłymi powierzchniami (4a), (4b) i (4c) oraz stopniowo reduku-

je się średnicę półfabrykatu. Przedmiotem zgłoszenia jest również 

urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie 

pojedynczym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403064 (22) 2013 03 08

(51) B21B 19/12 (2006.01)

 B21K 21/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek 
kul drążonych

(57) Sposób kształtowania odkuwek kul drążonych, zwłaszcza 

metodą obciskania obrotowego trzema narzędziami walcowymi, 

charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury 

o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształtowanej kuli (7) 

oraz o średnicy wewnętrznej większej od średnicy trzpienia (2), 

umieszcza się na trzpieniu (2) między trzema jednakowymi wal-

cami (1a), (1c) roboczymi, następnie wprawia się w ruch obrotowy 

walce (1a), (1c) robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędko-

ścią (n1) i jednocześnie przemieszcza się walce (1a), (1c) robocze 

ze stałą prędkością w kierunku osi trzpienia (2), po czym wprawia 

się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością (n2) w kierun-

ku przeciwnym do kierunku obrotów walców (1a), (1c) roboczych, 

a następnie zagłębia się pierścieniowe występy (4a), (4c) o wklęsłych 

powierzchniach (5a), (6a), (5c) i (6c) bocznych w półfabrykat i kształ-

tuje się na powierzchni półfabrykatu przewężenia oraz oddziela się 

półfabrykat na stałe objętości materiału równe objętości kształto-

wanych kul (7), następnie zgniata się półfabrykat pierścieniowymi 

występami (4a) i (4c) o wklęsłych powierzchniach (5a), (6a), (5c) i (6c) 

bocznych i stopniowo redukuje się średnicę przewężeń oraz kształ-

tuje się na trzpieniu (2) kule (7).

(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 402957 (22) 2013 03 01

(51) B21C 1/00 (2006.01)

 B21D 35/00 (2006.01)

 B23K 35/40 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, 

Gliwice

(72) KAZANA WIESŁAW; PŁONKA ANDRZEJ; STASZEWSKI 

MARIUSZ; KSIĘŻAREK STANISŁAW; MARSZOWSKI 

KRZYSZTOF; WOCH MIECZYSŁAW; ŚMIESZEK 

ZBIGNIEW; RUDNICKI KRZYSZTOF; KOŁACZ DARIUSZ

(54) Sposób wytwarzania drutów bimetalowych Fe-Cu
(57) Sposób wytwarzania drutów bimetalowych Fe-Cu obejmu-

jący przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie 

formowania taśmy miedzianej na rdzeniu ze stali miękkiej, które-

go przebieg polega na prostowaniu taśmy miedzianej (2) i drutu 

rdzeniowego (1) w dwóch płaszczyznach, wprowadzaniu ich do li-

nii technologicznej, poddając równocześnie operacji ciągłego od-

tłuszczania i próżniowego osuszania, a następnie formowaniu ta-

śmy do postaci rurki szczelinowej na rdzeniu ze stali miękkiej, gdzie 

szczelina jest łączona w procesie spawania metodą TIG (4). Sposób 

charakteryzuje się tym, że wytworzony zestaw bimetalowy, zawie-

rający w warstwie zewnętrznej miedzi nie więcej niż 10 ppm O2, 

kolejno poddaje się wstępnemu ciągnieniu na zimno gniotem jed-

nostkowym w zakresie 10-20%, jednokrotnemu wyżarzaniu zmięk-

czającemu przy temperaturze w zakresie 550-750°C w atmosferze 

redukcyjno-obojętnej w czasie co najmniej 1 godziny, a następnie 

ciągnieniu z zastosowaniem gniotu sumarycznego na poziomie 

minimum 99%, przy czym gnioty jednostkowe kształtują się w za-

kresie 10-20%.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403062 (22) 2013 03 08

(51) B23B 39/08 (2006.01)

 B23Q 5/10 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PAWEŁKO PIOTR; DOLATA MICHAŁ

(54) Obrabiarka przenośna sterowana numerycznie
(57) Obrabiarka przenośna sterowana numerycznie do obróbki 

elementów osiowo symetrycznych, zawierająca system moco-

wania, napęd osi w postaci silnika, charakteryzuje się tym, że ma 

co najmniej pięć niezależnych od siebie napędów osi w postaci 

silników elektrycznych (2, 6, 10, 12, 15). Pierwszy silnik (2) przymo-

cowany jest do płyty wspornej (1), do której przymocowany jest 

także zestaw łożyskowy (3), do którego przymocowany jest drugi 

silnik (6) wraz z płytą mocowania (4) prowadnicy liniowo-napę-

dowej poziomej (5). Do prowadnicy (5) przymocowana jest belka 

wsporcza (7), a do niej przymocowana jest prowadnica liniowo-na-

pędowa pionowa (8). Do prowadnicy (8) zamocowana jest kolumna 

pionowa (9) z zamocowanym trzecim silnikiem (10), zaś do kolumny 

pionowej (9) zamocowany jest łącznik obrotowy (11) wraz z czwar-

tym silnikiem (12). Do łącznika obrotowego (11) przytwierdzony jest 

łącznik obrotu poprzecznego (13) elektrowrzeciona (14), napędza-

nego piątym silnikiem (15). Płyta wsporna (1) przymocowana jest, 

za pomocą systemu mocowań, do nieruchomego przedmiotu 

obrabianego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402983 (22) 2013 03 04

(51) B23K 37/047 (2006.01)

 B21D 43/09 (2006.01)

(71) SINKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police

(72) DZIURLEJA LEON; NOWACKI JERZY; 

OWCZARZAK BARTOSZ; MACIOŁKA TOMASZ

(54) Zespół rolek tocznych do transportu blach 
w procesie ich spawania

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół rolek tocznych do trans-

portu blach zwłaszcza w procesie ich spawania, mający przezna-

czenie do zmechanizowanego i zautomatyzowanego stanowiska 

do spawania stali cylindrycznego zbiornika stalowego o dużych 

wymiarach, przeznaczonego do składowania cieczy i gazów. Zespół 

rolek tocznych do transportu blach zwłaszcza w procesie ich spa-

wania, mający postać ramy z rozmieszczonymi wzdłużnie rolkami, 

charakteryzuje się tym, że rama (1) zaopatrzona jest w tuleje (2) 

z usytuowanymi w nich wałkach (3). Na wałkach (3) zamontowane 

są tuleje ślizgowe (4), korzystnie wykonane z brązu ołowiowego, 

na których zamontowane są rolki toczne (5), korzystnie wykona-

ne z poliamidu zbrojonego cząstkami tlenku glinu. Na wałkach (3) 

pomiędzy rolkami tocznymi (5) znajdują się żaroodporne tuleje (6), 

korzystnie wykonane ze stali niestopowej.

(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403066 (22) 2013 03 08

(51) B23Q 9/02 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PAWEŁKO PIOTR; DOLATA MICHAŁ

(54) Sposób mocowania maszyn, zwłaszcza obrabiarek 
przenośnych, i urządzenie do mocowania maszyn, 
zwłaszcza obrabiarek przenośnych

(57) Sposób mocowania maszyn, zwłaszcza obrabiarek prze-

nośnych, na przedmiocie obrabianym, charakteryzuje się tym, 

że na powierzchni zewnętrznej przedmiotu obrabianego (9) mocu-

je się co najmniej jeden pas naciągowy (8), dociskając go do przed-

miotu obrabianego (9), a następnie za pomocą elementów mocu-

jących łączy się z obrabiarką przenośną. Urządzenie do mocowania 

maszyn, ma co najmniej jeden pas naciągowy (8) i co najmniej dwie 

łapy. Łapę stanowią co najmniej dwie płyty (1), połączone łączni-

kami (2), a pomiędzy płytami (1) usytuowane są rolki (3), przymo-

cowane do płyt (1) za pomocą trzpienia (4). Przez rolki (3) przewle-

czony jest pas naciągowy (8). Płyty (1) połączone są uchwytem (5) 

z jednym końcem podpory (6), która na drugim końcu wyposażona 

jest w element mocujący (7).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403120 (22) 2013 03 12

(51) B24B 41/04 (2006.01)

 C03C 13/04 (2006.01)

 G02B 6/02 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) URBAŃCZYK WACŁAW; MARTYNKIEN TADEUSZ; 

MERGO PAWEŁ; KLIMEK JACEK; KOPEĆ JAROSŁAW; 

KNAPIK RYSZARD

(54) Wrzeciono do polerowania polimerowych 
preform na włókna mikrostrukturalne, sposób 
polerowania polimerowych preform na włókna 
mikrostrukturalne oraz polimerowe włókno  
mikrostrukturalne, wytworzone z wypolerowanej 
wrzecionem preformy

(57) Przedmiotem wynalazku jest wrzeciono do polerowania po-

limerowych preform na włókna mikrostrukturalne, poprawiające 

właściwości optyczne wyciągniętych włókien. Wrzeciono posiada 

korpus (1), połączony z trzpieniem (2), na którym nawinięta jest nić 

polerska (5), służąca do polerowania wewnętrznych ścian otworów 

w polimerowych preformach na mikrostrukturalne włókna. Przed-

miotem wynalazku jest również sposób polerowania preform z wy-

korzystaniem wrzeciona oraz polimerowe włókno mikrostruktural-

ne uzyskane tym sposobem.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 402961 (22) 2013 03 01

(51) B25B 5/00 (2006.01)

(71) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA 

ODKRYWKOWEGO, Wrocław

(72) PAGACZ EDWARD; LIPIŃSKI FRANCISZEK; 

LEWANDOWICZ PAWEŁ

(54) Ścisk śrubowy z kontrolowanym naciskiem
(57) Wynalazek dotyczy ścisku śrubowego z kontrolowanym na-

ciskiem, przeznaczonego do mocowania taśm przenośnikowych 

podlegających naprawom. Ścisk charakteryzuje się tym, że wypo-

sażony jest w zespół regulujący siłę docisku, ze sprzęgłem prze-

ciążeniowym, które ma nagwintowaną piastę (7), współpracującą 

z nagwintowaną śrubą dociskową (9) zakończoną stopką, a pomię-

dzy kołnierzem piasty (7) i pierścieniem (3), połączonym z ramie-

niem ścisku (1), usytuowany jest oparty na kulkach przenoszących 

napęd (4) element sprężysty (5), w którym od strony wewnętrznej 

średnicy usytuowane są otwory na kulki (6), umieszczone w otwo-

rach, wykonanych na powierzchni sprzęgłowej kołnierza piasty (7), 

podpartego w łożysku ślizgowym (8). Ponadto w dolnej części 

piasty (7) umieszczona jest nakrętka regulacyjna (10) napięcia ele-

mentu sprężystego (5), z blokadą położenia. Zespół regulujący siłę 

docisku usytuowany jest w oprawie (2) sprzężonej z ramieniem ści-

sku (1). Ponadto piasta (7) ma łożysko wzdłużne (12), usytuowane 

w płaszczyźnie poprzecznej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403100 (22) 2013 03 11

(51) B25D 17/24 (2006.01)

 F16F 15/067 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) DOBRY MARIAN WITALIS

(54) Wibroizolacja zmechanizowanych narzędzi 
ręcznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest wibroizolacja zmechanizowa-

nych narządzi ręcznych, która dotyczy przestrzennej wibroizolacji 

o stałej sile oddziaływania dużych zmechanizowanych narzędzi 

ręcznych, szczególnie o uderzeniowym charakterze pracy i szero-

ko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Do najważniejszych 

zaliczyć należy: przemysł budownictwa mieszkaniowego i przemy-

słowego, budowy dróg i mostów, transportu, kopalnie odkrywko-

we surowców skalnych - np. kamieniołomy, przemysł hutniczy i od-

lewniczy, zakłady gospodarki komunalnej itp. Wibroizolacja o stałej 
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sile oddziaływania przeznaczona zwłaszcza do dużych, zmechani-

zowanych narzędzi ręcznych o uderzeniowym charakterze pracy, 

zbudowana z korpusu-obudowy z rękojeściami, tulei prowadzą-

cych, zespołu rolek dociskowych i prowadzących, sprężyn cha-

rakteryzuje się tym, że ma korpus-obudowę (3) z rękojeściami (10) 

pokrytymi elastycznymi warstwami (15) prowadzony suwliwie 

za pośrednictwem osadzonych elastycznie tulei (2 i 12) na korpu-

sie silnika (1). Natomiast w górnej części korpusu-obudowy (3) osa-

dzona jest prowadnica (6) dwóch zespołów po trzy rolki - w tym 

środkowych rolek dociskowych dociskanych do powierzchni prze-

strzennej, paraboloidalnej krzywki (4) i zewnętrznych dwóch rolek 

prowadzących (17) po każdej stronie krzywki dociskanych do pro-

wadnicy (6) przez sprężyny (7) z prowadnicami teleskopowymi (8) 

siłami regulowanymi przez napinacze (9) z wkrętami (13) zapobie-

gającymi wykręcaniu się napinaczy (9), przy czym przestrzenna, 

paraboidalna krzywka (4) zamocowana jest elastycznie za pomocą 

warstwy do korpusu silnika narzędzia (1), a jej krzywizna zwrócona 

na zewnątrz od jej osi symetrii ma kształt powstały po korekcji wy-

cinków paraboli określonej w układzie współrzędnych prostokąt-

nych x, y, tak przyjętym, że oś odciętych x jest równoległa do osi 

symetrii wibroizolacji i przechodzi w odległości y0 od osi symetrii 

krzywki (4) przez punkt styczności krzywki (4) z rolką dociskową 

w położeniu wyjściowym wibroizolatora, zaś oś rzędnych y jest 

równoległa do osi symetrii połączeń teleskopowych (8) i przecho-

dzi przez punkt styczności rolek dociskowych z krzywką (4) w odle-

głości x0 od osi symetrii rolek dociskowych i sprężyn (7) wibroizo-

latora również w położeniu wyjściowym wibroizolacji, przy czym 

funkcja odciętych x równa się sumie iloczynów podwojonego 

stosunku siły napięcia wstępnego sprężyn (7) wibroizolacji do sta-

łej siły P oddziaływania wibroizolacji na silnik narzędzia (1) i rzędnej 

y, oraz stosunku współczynnika sprężystości k sprężyn (7) do stałej 

siły P oddziaływania i kwadratu rzędnej y, natomiast obliczony osta-

teczny zarys krzywizny w przekroju osiowym przestrzennej krzywki 

(4) jest skorygowany w ten sposób, że dla obliczonych uprzednio 

odciętych x pomniejsza się wartość rzędnych y o moduł wielkości 

Δy, a jego wartość korekcyjna Δy jest określona jako iloczyn pro-

mienia R rolki dociskowej pomnożonego przez różnicę kosinusów 

katów α0 i α, zawartych między styczną do krzywki (4) w punkcie 

styczności krzywki (4) z rolką dociskową i osią odciętych x w po-

łożeniu wyjściowym i w danym kolejnym położeniu roboczym 

krzywki (4), zaś współrzędne początkowe punktu styczności x0, y0 

przestrzennej krzywki (4) z rolką dociskową w układzie współrzęd-

nych prostokątnych x, y w stosunku do konstrukcji wibroizolacji 

WoSSO określają równania o takiej postaci, że wartość x0 jest iloczy-

nem promienia R rolki dociskowej i sinusa kąta α0, zaś wartość y0 

jest równa iloczynowi promienia R rolki dociskowej i cosinusa kąta 

α0, gdzie w układzie elementów konstrukcyjnych kąt α0 zawarty 

jest między styczną do krzywki (4) w punkcie styczności z rolką do-

ciskową a osią rzędnych x w położeniu wyjściowym, a kąt bieżący 

α zmieniający się wraz z ruchem względnym rolek dociskowych 

i krzywki (4), zawarty jest pomiędzy styczną do krzywizny krzywki 

(4) w punkcie kontaktu z rolkami dociskowymi a osią odciętych x 

w danym kolejnym położeniu roboczym wibroizolacji WoSSO.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 402967 (22) 2013 03 04

(51) B29C 45/57 (2006.01)

 B29C 45/56 (2006.01)

 B29C 45/68 (2006.01)

(71) STOPCZYŃSKA DANUTA ZAKŁAD WYTWARZANIA 

ARTYKUŁÓW Z GUMY, Oleśnica

(72) STOPCZYŃSKI JAN

(54) Forma do formowania wtryskowego 
z doprasowaniem grubościennych tulei i sposób 
formowania wtryskowego z doprasowaniem 
grubościennych tulei

(57) Sposób formowania wtryskowego z doprasowaniem grubo-

ściennych tulei, w którym formuje się grubościenną tuleję w formie 

wtryskowej zawierającej pierwszy i drugi element do kształtowania 

zewnętrznych ścian grubościennej tulei, rdzeń do kształtowania 

wewnętrznej ściany grubościennej tulei i tuleję spychającą do-

mykającą formę od strony pierwszego elementu naprzeciwko 

dyszy wtryskowej tworzywa sztucznego umieszczonej w drugim 

elemencie, który to sposób polega na tym, że po zamknięciu for-

my wtryskuje się tworzywo sztuczne i po zastygnięciu tworzywa 

w formie otwiera się formę i wypycha uformowaną tuleję grubo-

ścienną za pomocą tulei spychającej. Przed wtryśnięciem tworzy-

wa sztucznego do komory formującej ustawia się tuleję spychają-

cą (3) w odległości (L1) od dyszy wtryskowej większej o skoku (S), 

po czym po wtryśnięciu tworzywa sztucznego za pomocą cylindra 

hydraulicznego (4) dociska się tuleję spychającą (3) w kierunku dy-

szy wtryskowej (2) o skok (S) do odległości (L) od dyszy wtrysko-

wej (2) równej pożądanej długości uformowanej tulei grubościen-

nej (1). Przedmiotem zgłoszenia jest również forma do formowania 

wtryskowego z doprasowaniem grubościennych tulei.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403004 (22) 2013 03 05

(51) B30B 9/32 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GAWENDA TOMASZ; SARAMAK DANIEL; 

NAZIEMIEC ZDZISŁAW
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(54) Zgniatacz cylindryczny
(57) Zgniatacz cylindryczny, zbudowany z tłoka, przeznaczony 

do miażdżenia surowców ziarnistych (sypkich) występujących 

w branży przeróbki surowców mineralnych, przykładowo, rud me-

tali, surowców skalnych i węglanowych, żużli, klinkierów cemento-

wych, w ramach eksperymentalnych badań zmiany struktury roz-

drabnianego materiału w poszczególnych częściach strefy zgniotu, 

przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych dla celów prze-

mysłowych, charakteryzuje się tym, że posiada podstawę (1) o prze-

kroju czworoboku wraz ze ścianami bocznymi, do której przymo-

cowana jest trwale lub spoczywa swobodnie matryca o kształcie 

fragmentu walca (2) o powierzchni korzystnie karbowanej, o dowol-

nym promieniu krzywizny (R) i przekroju czworoboku jej podstawy, 

zaś pomiędzy matrycą o kształcie fragmentu walca (2), a bocznymi 

ścianami podstawy (1), osadzona jest swobodnie rura profi lowa (3) 

o przekroju prostokątnym, w którą wpuszczony jest tłok (4) o czwo-

robocznym przekroju podstawy, zakończony w dolnej części drugą 

matrycą o kształcie fragmentu walca o jednakowych parametrach 

kształtu jak matryca o kształcie fragmentu walca (2), umiejscowiona 

na podstawie (1) zgniatacza cylindrycznego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403128 (22) 2013 03 13

(51) B31F 5/04 (2006.01)

 B65D 19/38 (2006.01)

 B26D 1/00 (2006.01)

 B26D 7/00 (2006.01)

(71) SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poledno

(72) MAJCHRZAK ARTUR

(54) Sposób produkcji nóżek paletowych z tektury 
falistej i linia technologiczna do produkcji nóżek 
paletowych z tektury falistej

(57) Sposób produkcji nóżek paletowych z tektury falistej i li-

nia technologiczna do realizacji sposobu składająca się z szeregu 

urządzeń realizujących kolejne fazy procesu technologicznego, 

połączonych ze sobą i pracujących w taki sposób, aby możliwe 

było zautomatyzowanie pracy linii, która ma podajnik arkuszy (1), 

połączony z zespołem transportującym (2), w taki sposób, że po-

dawany arkusz, wysuwany jest z podajnika (1) nad zespołem trans-

portującym (2), w odległości korzystnie 1-6 mm, zespół transportu-

jący (2) połączony jest z wykrawarką rotacyjną (3), przy czym dolna 

powierzchnia transportowanego arkusza podawana jest na dolną 

część zespołu noży wykrawarki rotacyjnej (3), korzystnie 1-4 mm 

powyżej najniższego punktu noża rotacyjnego, wykrawarka (3) po-

łączona jest z zespołem transportującym (4) w ten sposób że dolna 

powierzchnia arkusza (11) wysuwającego się z wykrawarki rotacyj-

nej usytuowana jest powyżej zespołu transportującego korzystnie 

w zakresie 0,1-5 mm, przy czym zespół transportujący (4), połączo-

ny jest z zespołem precyzyjnego przemieszczania pasków (5), który 

ma stół wyładowczy, usytuowany o 1-3 mm poniżej poziomu ze-

społu transportującego (4) oraz zderzak usytuowany na prowadni-

cach, zaś stół wyładowczy, połączony jest z wykrawarką płaską (6), 

przy czym powierzchnia stołu wykładowczego i powierzchnia dol-

nej płyty wykrawarki płaskiej usytuowane są w jednej płaszczyź-

nie, zaś wykrawarka płaska (6) połączona jest z zespołem ssawek, 

w taki sposób, że górna powierzchnia arkusza wysuwającego się 

z wykrawarki płaskiej usytuowana jest poniżej dolnej powierzchni 

ssawek, znajdujących się w maksymalnym - górnym położeniu, ko-

rzystnie 5-15 mm.

(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 402974 (22) 2013 03 04

(51) B32B 5/22 (2006.01)

 B32B 27/12 (2006.01)

 D04H 5/02 (2012.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) KRUCIŃSKA IZABELLA; GLIŚCIŃSKA EULALIA; 

MICHALAK MARINA

(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie 
termoplastycznej oraz sposób wytwarzania tego 
kompozytu

(57) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej 

składa się z włókien stanowiących wypełnienie, którymi są stan-

dardowe włókna odcinkowe i termoplastycznego polimeru sta-

nowiącego osnowę wiążącą te włókna, o temperaturze topnienia 

niższej od temperatury destrukcji standardowych włókien wypeł-

niających. Udział termoplastycznego polimeru w kompozycie jest 

nie mniejszy niż 50% wagowych, grubość kompozytu jest nie więk-

sza niż 1 cm. Sposób wytwarzania tego kompozytu polega na tym, 

że z runa otrzymanego z mieszanki odcinkowych włókien standar-

dowych z włóknami z polimeru termoplastycznego formuje się 

w drodze igłowania włókninę, po czym układa się pakiet warstw tej 

włókniny, który sprasowuje się w prasie hydraulicznej do grubości 

nie większej niż 1 cm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402975 (22) 2013 03 04

(51) B32B 5/22 (2006.01)

 B32B 27/12 (2006.01)

 B32B 3/00 (2006.01)

 D04H 5/02 (2012.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) KRUCIŃSKA IZABELLA; GLIŚCIŃSKA EULALIA; 

MICHALAK MARINA

(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie 
termoplastycznej oraz sposób wytwarzania 
tego kompozytu

(57) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej, 

zawiera włókna stanowiące wypełnienie, którymi są standardowe 

włókna odcinkowe i termoplastyczny polimer stanowiący osnowę 

wiążącą te włókna, o temperaturze topnienia niższej od tempera-

tury destrukcji standardowych włókien wypełniających. Udział po-

limeru termoplastycznego w kompozycie jest nie mniejszy niż 50% 

wagowych. Jedna z powierzchni kompozytu zawiera regularnie 

rozmieszczone spłaszczone wypukłości. Grubość kompozytu jest 

nie większa niż 1 cm. Sposób wytwarzania tego kompozytu polega 

na tym, że z runa otrzymanego z mieszanki odcinkowych włókien 

standardowych z włóknami z polimeru termoplastycznego, w któ-

rej udział włókien z polimeru termoplastycznego jest nie mniejszy 

niż 50% wagowych, formuje się w drodze igłowania włókninę, 

po czym układa się pakiet warstw tej włókniny, który sprasowuje 

się w prasie hydraulicznej przy użyciu płyty z otworami do grubo-

ści nie większej niż 1 cm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402976 (22) 2013 03 04

(51) B32B 5/22 (2006.01)

 B32B 27/12 (2006.01)

 B32B 23/10 (2006.01)

 D04H 5/02 (2012.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; INSTYTUT 

BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź

(72) KRUCIŃSKA IZABELLA; GLIŚCIŃSKA EULALIA; 

MICHALAK MARINA; CIECHAŃSKA DANUTA; 

BLODA ARKADIUSZ; KAZIMIERCZAK JANUSZ; 

KOPANIA EWA; WIETECHA JUSTYNA

(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie 
termoplastycznej oraz sposób wytwarzania 
tego kompozytu

(57) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej 

zawiera włókna stanowiące wypełnienie, którymi są standardowe 

włókna odcinkowe i submikrowłókna, oraz termoplastyczny poli-

mer stanowiący osnowę wiążącą te włókna, o temperaturze topnie-

nia niższej od temperatury destrukcji włókien stanowiących wypeł-

nienie. Udział submikrowłókien w kompozycie jest nie większy niż 

30% masy kompozytu, zaś udział polimeru termoplastycznego jest 

nie mniejszy niż 50% wagowych. Grubość kompozytu jest nie więk-

sza niż 1 cm. Sposób wytwarzania tego kompozytu polega na tym, 

że z runa otrzymanego z mieszanki odcinkowych włókien standar-

dowych z włóknami z polimeru termoplastycznego, w której udział 

włókien z polimeru termoplastycznego jest nie mniejszy niż 50% 

wagowych, formuje się w drodze igłowania włókninę, po czym 

układa się pakiet warstw tej włókniny, między którymi umieszcza 

się równomierne warstwy submikrowłókien użytych w łącznej ilo-

ści nie większej niż 30% masy kompozytu i sprasowuje się całość 

w prasie hydraulicznej do grubości nie większej niż 1 cm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402991 (22) 2013 03 05

(51) B32B 13/14 (2006.01)

 B32B 5/06 (2006.01)

 E04C 2/10 (2006.01)

 E04C 2/24 (2006.01)

 E04B 1/12 (2006.01)

(71) NOWAKOWSKI PIOTR, Płock

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Płyta gipsowa z naturalnymi warstwami 
wzmacniającymi

(57) Płyta gipsowa z naturalnymi warstwami wzmacniającymi po-

siadająca rdzeń gipsowy oklejony warstwami papieru charakteryzu-

je się tym, że rdzeń płyty (1) posiada zatopione włókna konopne (2), 

przy czym szerokość pasa tkaniny konopnej (a) nie powinien być 

mniejszy niż 20% szerokości płyty, natomiast odstęp między pasa-

mi (b) nie powinien przekraczać dwukrotnej szerokości pasa (a).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403046 (22) 2013 03 07

(51) B32B 15/04 (2006.01)

 B32B 15/20 (2006.01)

 B32B 5/02 (2006.01)

 B32B 17/00 (2006.01)

 F16L 59/08 (2006.01)

 F16L 59/14 (2006.01)

(71) AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrągowo

(72) CHOTKIEWICZ GRZEGORZ; TACIUK WALDEMAR

(54) Mata izolacyjna z warstwą ekranującą
(57) Mata izolacyjna z warstwą ekranującą, składa się z warstwy 

izolacyjnej (1) wykonanej z aerożelu o grubości 3 do 200 mm, trwale 

połączonej z warstwą ekranującą (4), wykonaną z folii aluminiowej 
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lub kompozytowej, za pośrednictwem warstwy kleju (2) z wytopio-

ną siatką z włókna szklanego (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403061 (22) 2013 03 07

(51) B32B 15/06 (2006.01)

 B32B 15/092 (2006.01)

 C08J 5/12 (2006.01)

 B28B 19/00 (2006.01)

 C04B 18/20 (2006.01)

 C04B 26/14 (2006.01)

 G01M 1/04 (2006.01)

 B23Q 3/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(72) TOPOLIŃSKI ANDRZEJ; MALEC MIROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania polimerowo-blaszanego 
korpusu wyważarki podkrytycznej o zwiększonych 
właściwościach tłumiących i wytrzymałościowych

(57) Sposób wytwarzania polimerowo - blaszanego korpusu wy-

ważarki podkrytycznej o zwiększonych właściwościach tłumiących 

i wytrzymałościowych polega na wytworzeniu konstrukcji stalowej 

z blachy i wylaniu do formy, stanowiącej korpus, mieszanki poli-

merów i poddaniu procesowi stygnięcia. Sposób charakteryzuje 

się tym, że wykonuje się konstrukcję stalową zewnętrzną korpusu 

z wewnętrznymi komorami z blachy o grubości od 2 do 4 mm, którą 

wypełnia się mieszanką polimerową o zwiększonej rzadkopłynno-

ści mieszanki o składzie wagowym: kruszywo kwarcowe 28% części 

wagowych, kruszywo bazaltowe 51% części wagowych, sproszko-

wana guma z opon samochodowych 6% części wagowych, żywica 

epoksydowa 15% części wagowych. Przy czym frakcje kruszywa 

objętościowo w stosunku do całego kruszywa stanowią: frakcje 

kwarcowe od 0,75 (mm) do 2,0 (mm) w 75% części wagowych, 

od 2,0 (mm) do 4,0 (mm) w 25% części wagowych, zaś frakcje ba-

zaltowe od 0,125 (mm) do 0,3 (mm) w 55% części wagowych całej 

mieszanki, od 0,3 (mm) do 0,7 (mm) w 15% części wagowych całej 

mieszanki, od 0,75 (mm) do 1,2 (mm) w 30% części wagowych ca-

łej mieszanki i poddaje procesowi wibrowania w czasie 8 (minut) 

o częstości drgań 50 (Hz) z amplitudą 1,2 (mm), i poddaje procesowi 

stygnięcia w temperaturze 21°C w czasie 48 (h).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403152 (22) 2013 03 14

(51) B32B 17/10 (2006.01)

 C03C 27/12 (2006.01)

(71) HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(72) SMOLNIKOV BORIS, RU; KOWALKOWSKI NORBERT

(54) Szkło bezpieczne i sposób wytwarzania szkła 
bezpiecznego

(57) Szkło bezpieczne składa się z dwóch warstw szkła (1, 4), 

pomiędzy którymi znajduje się jedna warstwa folii laminacyjnej 

o zwiększonej wytrzymałości i sztywności (2) oraz jedna war-

stwa folii laminacyjnej o zwiększonej elastyczności i rozciągliwo-

ści (3). Warstwę szkła (1) stanowi standardowe szkło lane o gru-

bości 4 mm, a warstwę szkła (4) stanowi standardowe szkło lane 

o grubości 2 mm. Folię laminacyjną o zwiększonej wytrzymałości 

i sztywności (2) stanowi folia o grubości 0,8 mm, współczynniku 

sprężystości minimum 300 MPa, wytrzymałości na rozciąganie mi-

nimum 34,5 Mpa i wydłużeniu krytycznym minimum 400%. Folię 

laminacyjną o zwiększonej elastyczności i rozciągliwości (3) stano-

wi folia o grubości 0,6 mm, wytrzymałości na rozerwanie minimum 

37 N/mm, wytrzymałości na rozciąganie minimum 45 MPa i wy-

dłużeniu krytycznym minimum 500%. Sposób wytwarzania szkła 

bezpiecznego polega na tym, że pomiędzy warstwami szkła (1, 4) 

umieszcza się folie laminacyjne (2, 3), a następnie szkło umieszcza 

się w piecu laminacyjnym i poddaje zimnemu odsysaniu, następnie 

nagrzewa się piec i wygrzewa, po czym schładza się piec i wyjmuje 

szkło. Zimne odsysanie przeprowadza się przez 45 minut w tempe-

raturze poniżej 25°C przy ciśnieniu względnym -0,8 bara. Nagrze-

wa się piec do uzyskania temperatury 122-127°C i wygrzewa przez 

90 minut, po czym schładza się piec do temperatury 25-30°C.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403125 (22) 2013 03 13

(51) B60P 3/04 (2006.01)

 B60P 7/14 (2006.01)

 B62D 63/08 (2006.01)

 A01K 1/00 (2006.01)

(71) MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo

(72) MAŁECKI BOGDAN

(54) Ruchoma przegroda do przyczep do przewozu 
zwierząt, zwłaszcza koni

(57) Ruchoma przegroda do przyczep do przewozu zwierząt, 

zwłaszcza koni, zamontowana w przestrzeni ładunkowej przy-

czepy, mająca płat prosty lub wygięty charakteryzuje się tym, 

że do płatu (1) na obu jego zakończeniach (2) zamocowane są pio-

nowe słupki (3), a w każdym słupku (3) umieszczony jest łącznik (4) 

mający na zakończeniu górnym i dolnym osadzone elementy blo-

kujące ruchome (5), które współpracują z gniazdami znajdującymi 

się w elementach blokujących stałych (16) zamocowanych do sta-

łych elementów przyczepy, przy czym do łącznika (4) zamocowana 
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jest dźwignia (11). Łącznik (4) zakończony elementami blokującymi 

ruchomymi (5) i dźwignia (11) oraz gniazda elementów blokujących 

stałych (16) tworzą mechanizm o dwóch funkcjach: funkcji ryglu-

jącej przegrodę i funkcji zawiasu do przemieszczania przegrody 

w ograniczonym zakresie kątowym.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403111 (22) 2013 03 12

(51) B60S 5/06 (2006.01)

(71) BIERNACKI ANDRZEJ, Włocławek

(72) BIERNACKI ANDRZEJ

(54) Autobus komunikacji miejskiej o napędzie 
elektrycznym

(57) Przedmiotem mniejszego opracowania są autobusy o napę-

dzie elektrycznym, które na jednym ładowaniu baterii trakcyjnych 

mogą przejechać od 290 do 330 km. Czas ładowania baterii trakcyj-

nych autobusu, nie przekracza 0,5 godziny. Koszt ładowania do peł-

na baterii trakcyjnych tego autobusu jest za darmo, czyli koszt 

zużycia energii do napędu tego autobusu nic nie kosztuje, jeżeli 

użytkownik końcowy zainwestuje we własną elektrownię wiatrową. 

Autobus opisany w tym opracowaniu może rozwijać maksymalną 

prędkość do 50 km,/h. Opracowanie dotyczące tych pojazdów za-

wiera opis autobusu o napędzie elektrycznym w trzech wersjach: 

wersji przegubowej, wersji 15 metrowej i wersji 10 metrowej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403144 (22) 2013 03 14

(51) B62D 25/20 (2006.01)

 B60R 13/01 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Podłoga pojazdów komunikacji zbiorowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest podłoga pojazdów komunikacji 

zbiorowej, mająca zastosowanie jako wykładzina części podłogo-

wej karoserii autobusów, mikrobusów, samochodów osobowych, 

samochodów ciężarowych, tramwajów, wagonów kolejowych. 

Podłoga charakteryzuje się tym, że wykładzinę osłonową stanowi 

płyta (4), zestawiona z mających wewnętrzne kanały (5) profi li (6) 

z tworzyw sztucznych z wypełniaczem, zamocowana do płyty 

podłogowej (1) karoserii.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 402960 (22) 2013 03 01

(51) B62K 19/34 (2006.01)

 B62M 3/08 (2006.01)

(71) RYBAK KRZYSZTOF, Bełchatów

(72) RYBAK KRZYSZTOF

(54) Pedał rowerowy z noskiem
(57) W pedale rowerowym z noskiem, na każdy z dwóch pio-

nowych, umieszczonych w otworach przelotowych pedału (1), 

gwintowanych w dolnej części elementów układu ograniczające-

go od góry, nakręcony jest jeden gwintowany element zespołu 

regulacyjno-blokującego, w postaci pokrętła (15), które posiada 

co najmniej jeden poprzeczny otwór, przy czym powierzchnia 

obwodowa pokrętła (15) jest szorstka, korzystnie zębata, zaś każ-

de pokrętło (15) jest umieszczone w specjalnym poziomym wcię-

ciu w pedale (1) przecinającym otwór przelotowy tak, że pokrętło 

częściowo wystaje poza obrys pedału (1), przy czym układ ogra-

niczający od góry stanowi belka prętowa podwójna (5A), której 

pionowe elementy wychodzące z pedału (1) w górnej części są wy-

gięte na zewnątrz, tworząc pochyłe ramię wysunięte co najmniej 

na 2/3 odległości między środkami otworów a końcem zewnętrz-

nej strony pedału (1), przy czym pochyłe ramię, lub jego styczna 

są nachylone do płaszczyzny naciskowej pedału (1) pod kątem 

ostrym α, zaś sama końcówka ramienia jest wygięta do góry, przy 

czym otwory przelotowe pedału (1) są w liczbie co najmniej dwóch 

i są nachylone do płaszczyzny naciskowej pedału (1) pod kątem β, 

zawierającym się w granicach od 90° do 45°.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 403070 (22) 2013 03 08

(51) B65D 1/10 (2006.01)

 B65D 1/00 (2006.01)

 B65D 41/04 (2006.01)

(71) BRISA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) HADASIK PIOTR

(54) Słój z gwintem wpustowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest słoik, mający zastosowanie 

do przechowywania produktów, w szczególności środków spo-

żywczych. Charakteryzuje się tym, że główkę (2) stanowi cylin-

dryczny element, który w bocznych ścianach ma kilka wzdłużnych 

wpustów (4) o krawędziach bocznych (5) usytuowanych równole-

gle do tworzących część cylindryczną, o szerokości obwodowej 

w granicach od 15° do 45° i głębokości w przybliżeniu 0,3 grubości 

cylindrycznego elementu, z których każdy ma w swej części dolnej 

zakończenie, będące skośnym wpustem (6), pochylonym wzglę-

dem płaszczyzny poziomej o kąt kilku stopni, mającym obwodową 

długość kilkudziesięciu stopni.

(1 zastrzeżenie)



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  19  (1062)  2014

A1 (21) 402959 (22) 2013 03 01

(51) B65G 33/14 (2006.01)

(71) PWP KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice; SZUSTER 

MIROSŁAW, Naramice; WOJCIECHOWSKI RAFAŁ, 

Konikowo

(72) WOJCIECHOWSKI RAFAŁ; SZUSTER MIROSŁAW; 

FUZ RAFAŁ

(54) Podajnik stożkowo-śrubowy
(57) Podajnik stożkowo-śrubowy do podawania osadów ścieko-

wych o dużej koncentracji części stałych, charakteryzuje się tym, 

że do górnej części wału napędowego przymocowane jest ramię (6) 

z zamocowanymi do niego łopatami nagarniającymi (7) ustawiony-

mi do pionu pod kątem α mieszczącym się w zakresie od 35 do 65 

stopni, przy czym dolne krawędzie łopat nagarniających (7) skiero-

wane są przeciwnie do kierunku obrotów wału napędowego i wraz 

z ruchem śrubowo nawiniętej na niego sztywnej taśmy pompują 

osad ściekowy ku dołowi, a do boku leja stożkowego (1.1) doprowa-

dzony jest przewód zasypowy osadu (1.1.1), a od dołu pionowego 

odcinka walcowego(1.2) zamocowany jest wielootworowy rozdzie-

lacz osadu (1.2.1).

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 402958 (22) 2013 03 01

(51) C02F 1/00 (2006.01)

 E03F 5/14 (2006.01)

(71) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

(72) JANCZAK MARCIN

(54) Separator ciał stałych z przepływającej cieczy, 
zwłaszcza ścieków

(57) Przedmiotem wynalazku jest separator ciał stałych z prze-

pływającej cieczy, zwłaszcza ścieków, składający się z korpusu (1) 

zawierającego otwór dopływowy (5), otwór odpływowy (6) odpro-

wadzający wyłapane ciała stałe, oraz otwór odpływowy (7) odpro-

wadzający oczyszczoną ciecz. Wewnątrz korpusu (1) znajduje się 

klapa (8) składająca się z ułożonych równolegle względem osi prze-

pływu cieczy prętów, między którymi znajdują się podłużne szcze-

liny. Klapa (8) oddziela otwór odpływowy (7) od otworu dopływo-

wego (5) oraz otworu odpływowego (6). Równolegle ułożone pręty 

tworzące klapę (8) połączone są tylko na jednym ze swoich końców 

ze sworzniem (10) tworzącym oś obrotu klapy (8). Sworzeń (10) za-

mocowany jest wahliwie do ścian bocznych (2) korpusu (1). Mo-

cowanie sworznia (10) umieszczone jest nad otworem odpływo-

wym (7). Ponadto nad sworzniem (10) znajduje się blokada (14).

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 403095 (22) 2013 03 11

(51) C02F 3/34 (2006.01)

 C02F 101/30 (2006.01)

 C12N 1/20 (2006.01)

 C12R 1/07 (2006.01)

 C12R 1/09 (2006.01)

 C12R 1/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław

(72) LUTOSŁAWSKI KRZYSZTOF; CIBIS EDMUND

(54) Sposób biologicznego usuwania ładunku 
zanieczyszczeń z buraczanego wywaru 
gorzelniczego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób biologicznego usuwa-

nia ładunku zanieczyszczeń z buraczanego wywaru gorzelnicze-

go, w warunkach tlenowych, który polega na tym, że stosuje się 

mieszaną populację bakterii termo- i mezofi lnych z rodzaju Bacillus, 

najkorzystniej z gatunków B. circulans, B. laterosporus, B. fi licoloni-

cus, B. stearothermophilus, B. acidocaldarius i B. licheniformis, przy 

czym proces prowadzi się w warunkach pH nieregulowanego przy 

wartości początkowej pH=8,0 w temperaturze od 27°C do 63°C, lub 

w warunkach pH regulowanego na poziomie 8,0 w temperaturze 

od 27°C do 63°C.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403028 (22) 2013 03 06

(51) C05B 11/08 (2006.01)

 C05B 19/00 (2006.01)

 C05G 1/00 (2006.01)

 C05C 9/00 (2006.01)

(71) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Puławy; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 

CHEMICZNYCH, Puławy

(72) BISKUPSKI ANDRZEJ; BOROWIK MIECZYSŁAW; 

DAWIDOWICZ MICHAŁ; IGRAS JANUSZ; KOWALSKI 

ZYGMUNT; KRUK JANUSZ; MALINOWSKI PRZEMYSŁAW; 

MOŻEŃSKI CEZARY; MYKA AGNIESZKA; RUSEK 

PIOTR; SAS JÓZEF; SCHAB SEBASTIAN; ZDEB 

ZDZISŁAW; ZDUNEK ANNA; BIELSKI PAWEŁ; 

BOLESŁAWSKA AGNIESZKA; SCHIMMELPFENNIG LECH; 

ZATORSKI MAREK; WIELICKA JOLANTA
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(54) Sposób i instalacja do ciągłego wytwarzania 
granulowanych nawozów azotowo-fosforowych 
typu USP oraz produktów na ich bazie

(57) Sposób polega na tym, że reakcję rozkładu surowca fosforowe-

go prowadzi się roztworem reakcyjnym zawierającym od 1,5 do 4,0 

mola mocznika na 1 mol kwasu siarkowego, w ilości odpowiadającej 

od 90 do 100% kwasu w stosunku do zapotrzebowania stechiome-

trycznego na całkowity rozkład fosforytu, przy czym do środowiska 

reakcji wprowadza się wodę w ilości niezbędnej do zapewnienia 

jej zawartości w pulpie procesowej w zakresie 16 - 25% w odniesie-

niu do całej masy zawiesiny, a otrzymaną pulpę procesową kieruje się 

bezpośrednio do węzła granulacji. Instalacja w wersji podstawowej 

zawiera reaktor-mieszalnik (1) do wytwarzania roztworu reakcyjnego, 

układ dwóch reaktorów (3a i 3b) przygotowanych do pracy naprze-

miennej, zestaw granulatorów (5), suszarkę obrotową współprądową 

na ogrzane powietrze lub spaliny (6), zestaw sit (7) oraz układ zawro-

tu zawierający młyn (13) i zbiornik buforowy (14). Sposób i instalacja 

szczególnie nadają się do wytwarzania nawozu USP w procesie cią-

głym i pozwalają na uniknięcie czaso- i kosztochłonnych operacji 

związanych z dojrzewaniem produktu.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 403106 (22) 2013 03 12

(51) C05D 3/00 (2006.01)

 C05D 11/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(72) MUSIAŁ CZESŁAW

(54) Nawóz dolistny i sposób wytwarzania nawozu 
dolistnego

(57) Nawóz w postaci roztworu wodnego zawiera 5-10% wago-

wych wapnia pochodzącego z propionianu wapnia, śladowe ilości 

nanosrebra oraz polisacharyd. Ujawniono także sposób otrzymy-

wania tego nawozu.

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 03 17

A1 (21) 403096 (22) 2013 03 11

(51) C07C 67/343 (2006.01)

 C07C 67/08 (2006.01)

 C07C 69/602 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin

(72) WORZAKOWSKA MARTA

(54) Sposób otrzymywania tetraestrów zapachowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania tetra-

estrów zapachowych, takich jak: tetraestry geraniolu, nerolu i citro-

nellolu, mających zastosowanie w kompozycjach kosmetycznych, 

środkach czystości czy detergentach. Sposób otrzymywania tetra-

estrów zapachowych w katalitycznej reakcji estryfi kacji alkoholu 

terpenowego - geraniolu, nerolu lub citronellolu z kwasem dikar-

boksylowym - adypinowym lub sebacynowym czy też ich bez-

wodnikami - bezwodnikiem kwasu bursztynowego lub bezwodni-

kiem kwasu glutarowego charakteryzuje się tym, że do substratów 

dodaje się jeden z alifatycznych lub polieterowych glikoli, taki jak: 

etylenowy, 1,2-propylenowy, 1,3-propylenowy, 1,4-butylenowy, 

1,5-pentylenowy, 1,6-heksylenowy, di etylenowy, tri etylenowy, te-

traetylenowy czy też dipropylenowy, w ilości 0,5 mola w stosunku 

do 1 mola alkoholu i 1 mola kwasu lub bezwodnika, przy czym re-

akcję prowadzi się przez 15 do 20 godzin, w temperaturze w grani-

cach 120-150°C i w obecności katalizatora w postaci kwasu butylo-

cyny, użytego w ilościach od 0,01 do 0,05% wagowych w stosunku 

do całej masy reagentów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403149 (22) 2013 03 14

(51) C07D 403/04 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 A61K 31/4184 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin

(72) ZDŻALIK DARIA; LIPNER JOANNA; WIECZOREK MACIEJ; 

DZWONEK KAROLINA; YAMANI ABDELLAH; 

DUBIEL KRZYSZTOF; LAMPARSKA-PRZYBYSZ MONIKA

(54) Nowe związki pochodne pirazolilobenzo[d]
imidazolu

(57) Związki będące przedmiotem wynalazku są przedstawione 

wzorem ogólnym (I), w którym atom wodoru przy pierścieniach 

pirazolowym i benzimidazolowym jest przyłączony do jednego 

z atomów azotu pierścienia; R1 oznacza -X-Q-P, gdzie X jest nie-

obecny lub oznacza –CH2-, -C(O)-, -C(O)NH-(CH2)k-, gdzie k jest 0, 

1 lub 2; Q jest wybrany z grupy składającej się z grup Q1, Q2, Q3, Q4 

i Q5, które mają znaczenia podane w opisie, przy czym gdy B w Q1 

oznacza atom tlenu, to P jest nieobecny; oraz ich sole addycyjne 

z kwasami. Związki wykazują działanie jako inhibitory kinazy FGFR 

i mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 403131 (22) 2013 03 13

(51) C08F 220/06 (2006.01)

 C08F 2/56 (2006.01)

 C08J 9/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 

Toruń

(72) WASINIAK BARTŁOMIEJ; ŁUKASZEWICZ JERZY

(54) Sposób wytwarzania polimerów nadrukowywanych 
cząsteczkowo efedryną

(57) Sposób wytwarzania porowatych polimerów o wysokiej 

wartości pola powierzchni właściwej oraz odporności termicznej 

polega na tym, że mieszaninę reakcyjną poddaje się sonifi kacji, 

następnie procesowi prepolimeryzacji z wykorzystaniem AIBN 

oraz po upływie 24 godzin polimeryzacji w wyższej temperaturze. 

Po zakończeniu procesu polimeryzacji próbkę mieli się, poddaje 

ekstrakcji Soxhleta przez okres nie krótszy niż 24 godziny w tem-
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peraturze wrzenia acetonitrylu i suszeniu w próżni przez okres 

nie krótszy niż 24 godziny w temperaturze 110°C. Jako odczynnik 

porotwórczy stosuje się zamiennie acetonitryl lub heksan.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403012 (22) 2013 03 06

(51) C08G 63/08 (2006.01)

 C08G 63/85 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. 

IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa; POLITECHNIKA 

WARSZAWSKA, Warszawa

(72) SKUPIŃSKI WINCENTY; ADAMIAK JOANNA; 

KALINOWSKA-ALICHNEWICZ DOROTA; OSTAP ROBERT

(54) Sposób otrzymywania α,ω-dihydroksylowych 
pochodnych polikaprolaktonu

(57) Sposób otrzymywania α,ω-dihydroksylowych pochodnych 

polikaprolaktonu o wzorze ogólnym H-[Ax]-O-R-O-[By]-H, w któ-

rym A i B oznaczają grupę -O-(CH2)5-CO, R oznacza alkil o co naj-

mniej dwóch atomach C, x, y są liczbami naturalnymi wynoszącymi 

odpowiednio x ≥ 1, y ≥ 0, w reakcji polimeryzacji ε-kaprolaktonu 

w rozpuszczalniku organicznym lub bez rozpuszczalnika, w obec-

ności inicjatora, polega na tym, że reakcję polimeryzacji prowadzi się 

w obecności kompleksów tytanu(IV) jako inicjatorów polimeryzacji 

o wzorze ogólnym [Z2(L)Ti]2(ORO), w którym ligand L oznacza gru-

pę cyklopentadienylową lub pentametylocyklopentadienylową, 

Z oznacza F, Cl, Br, J, zaś R ma wyżej podane znaczenie, w tempera-

turze od 100°C do 160°C, przy czym stosunek molowy Ti do mono-

merów wynosi od 1:10 do 1:1000. Otrzymane α,ω-dihydroksylowe 

pochodne polikaprolaktonu znajdują zastosowanie w syntezie wie-

lu polimerów jako składnik poliolowy, np. w syntezie poliuretanów, 

poprawiając m.in. ich biodegradację.

(4 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 04 25

A1 (21) 403130 (22) 2013 03 13

(51) C08J 3/28 (2006.01)

 C08F 220/06 (2006.01)

 C08F 2/56 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 

Toruń

(72) WASINIAK BARTŁOMIEJ; ŁUKASZEWICZ JERZY

(54) Sposób wytwarzania polimerów nadrukowywanych 
cząsteczkowo środkami wybuchowymi

(57) Sposób wytwarzania porowatych polimerów o wysokiej 

wartości pola powierzchni właściwej oraz odporności termicznej 

polega na tym, że mieszaninę reakcyjną poddaje się sonifi kacji, 

następnie poddaje procesowi prepolimeryzacji z wykorzystaniem 

AIBN oraz po upływie 24 godzin polimeryzacji w wyższej tempe-

raturze. Po zakończeniu procesu polimeryzacji próbkę mieli się, 

poddaje ekstrakcji Soxhleta przez okres nie krótszy niż 24 godzi-

ny w temperaturze wrzenia acetonitrylu i suszeniu w próżni przez 

okres nie krótszy niż 24 godziny w temperaturze 110°C. Jako od-

czynnik porotwórczy stosuje się zamiennie acetonitryl lub heksan.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403003 (22) 2013 03 05

(51) C08L 23/06 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

 C08L 89/04 (2006.01)

 C08L 51/06 (2006.01)

 C09K 21/14 (2006.01)

 D06L 1/12 (2006.01)

 D06M 19/00 (2006.01)

 B29C 43/46 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, 

Łódź; UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-

-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 

W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz

(72) WRZEŚNIEWSKA-TOSIK KRYSTYNA; MIK TOMASZ; 

DUTKIEWICZ SŁAWOMIR; CIECHAŃSKA DANUTA; 

PAŁCZYŃSKA MICHALINA; TOMASZEWSKA JOLANTA; 

ZAJCHOWSKI STANISŁAW; SZOŁA KINGA

(54) Tworzywo polimerowe o obniżonej palności 
i sposób wytwarzania tworzywa polimerowego 
o obniżonej palności

(57) Tworzywo polimerowe o obniżonej palności jest mieszaniną, 

połączonych w sposób trwały polietylenu lub polipropylenu w ilo-

ści 40 - 90% wagowych, 10 - 60% wagowych odpadowych piór 

drobiowych o długości 0,3 - 5mm zawierających nie więcej niż 20% 

wagowych substancji tłuszczowych oraz kompatybilizatora mie-

szalności w ilości 2 - 5% wagowych. Sposób wytwarzania tworzy-

wa polimerowego polega na tym, że na obracające się walce, któ-

rych stosunek obrotów wynosi 1,2 - 1,5, nanosi się kolejne warstwy 

mieszaniny polietylenu lub polipropylenu z kompatybilizatorem 

mieszalności, zmieszanych w stosunku od 10 : 0,75 do 10 : 1, przy 

temperaturze walców 140 - 190°C. Następnie po uplastycznieniu 

mieszaniny na walcach i zwiększeniu szerokości szczeliny między 

walcami co najmniej do 2mm, wprowadza się do szczeliny prze-

myte gorącą wodą z detergentem lub nadtlenkiem wodoru odpa-

dowe pióra drobiowe o długości 0,3 - 5mm, zawierające nie więcej 

niż 20% wagowych substancji tłuszczowych. Całość poddaje się 

dalszemu walcowaniu w czasie 10 - 15min, przy zwiększaniu sze-

rokości szczeliny do 4 - 5mm, po czym odebrane ze szczeliny płaty 

tworzywa chłodzi się i po ewentualnym rozdrobnieniu przetwarza 

się metodą wtryskiwania, wytłaczania lub prasowania.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403043 (22) 2013 03 07

(51) C09D 5/32 (2006.01)

 C07F 7/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) ANDRZEJEWSKA EWA; MARCINKOWSKA AGNIESZKA; 

PRZĄDKA DAWID; MARCINIEC BOGDAN; 

DUTKIEWICZ MICHAŁ

(54) Sposób wytwarzania światłoutwardzalnych powłok 
o podwyższonej odporności na zarysowania 
i zwiększonej hydrofobowości, zawierających 
funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne 
silseskwioksany

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania światło-

utwardzalnych powłok o podwyższonej odporności na zarysowa-

nia i zwiększonej hydrofobowości, zawierających funkcjonalizo-

wane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany. Wytworzone 

powłoki mają zastosowanie m. in. w meblarstwie, w przemyśle 

papierniczym, tworzyw sztucznych lub samochodowym. Sposób 

wytwarzania światłoutwardzalnych powłok o podwyższonej od-

porności na zarysowania i zwiększonej hydrofobowości, zawierają-

cych funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwiok-

sany polega na tym, że do żywicy dodaje się albo nie reaktywny 

rozcieńczalnik do 30% wagowych w stosunku do żywicy, miesza 

się, dalej dodaje się poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany 

w ilości do 85% wagowych. Z kolei dodaje się albo nie do 30% wa-

gowych napełniacza, miesza się i homogenizuje, dalej dodaje się 

albo nie do 6 % wagowych substancji pomocniczych, tak aby suma 

wszystkich składników wynosiła 100%. Następnie wprowadza się 

powyżej 2% wagowych fotoinicjatora w stosunku do całości kom-

pozycji, całość miesza się i homogenizuje, po czym tak otrzyma-

ną kompozycję światłoutwardzalną nakłada się w znany sposób 

na podłoże, dalej naświetla światłem widzialnym i/lub nadfi oleto-

wym aż do utwardzenia powłoki.

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 402969 (22) 2013 03 04

(51) C09K 11/00 (2006.01)

 G09F 13/20 (2006.01)

 B32B 33/00 (2006.01)

(71) MERKA WŁODZIMIERZ, Jaworze

(72) MERKA WŁODZIMIERZ

(54) Sposób nakładania powłoki fotoluminescencyjnej 
oraz materiał fotoluminescencyjny wykonany takim 
sposobem

(57) Sposób nakładania powłoki fotoluminescencyjnej polega 

na tym, że na podłoże nanosi się co najmniej jedną warstwę fotolu-

minescencyjną i charakteryzuje się tym, że poszczególne warstwy 

fotoluminescencyjne tworzy się poprzez naniesienie na podłoże 

warstwy przezroczystego, płynnego lepiszcza (4) z ewentualnymi 

dodatkami, a następnie na płynne lepiszcze (4) nanosi się proszek 

fotoluminescencyjny (5), za pomocą sprężonego powietrza, pod 

ciśnieniem korzystnie od 3 do 8 barów, a następnie tak utworzo-

ną składową warstwę fotoluminescencyjną sezonuj e się, po czym 

korzystnie nakłada się w taki sam sposób kolejne warstwy foto-

luminescencyjne, przy czym na ostatnią warstwę proszku foto-

luminescencyjnego (5) nanosi się cienką warstwę lepiszcza i po-

nownie poddaje się sezonowaniu. Materiał fotoluminescencyjny, 

zabezpieczony ewentualnie od góry i od dołu warstwą ochronną, 

zawierający proszek fotoluminescencyjny oraz przezroczyste, bez-

wodne lepiszcze, korzystnie w postaci żywicy, kleju lub tworzywa 

polimerowego, oraz ewentualnie zawierający dodatki w postaci 

barwników i/lub środków wzmacniających efekt luminescencji, 

charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej jedną warstwę fo-

toluminescencyjną złożoną co najmniej z warstwy lepiszcza (4) 

w ilości od 3% do 30% objętościowo oraz z warstwy wciśniętego 

równomiernie w warstwę lepiszcza proszku fotoluminescencyjne-

go (5) w ilości od 70% do 97% objętościowo.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 402985 (22) 2013 03 04

(51) C10B 53/00 (2006.01)

(71) HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW, Wolbrom

(72) HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW

(54) Urządzenie do pirolizy substancji organicznych, 
zwłaszcza do toryfi kacji biomasy, zwłaszcza 
odpadowej

(57) Urządzenie do pirolizy substancji organicznych, zwłaszcza 

do toryfi kacji biomasy, zwłaszcza odpadowej, stanowi rozwiązanie 

biologicznej i fi zycznej stabilizacji wszelkich rodzajów biomasy, tak-

że odpadowej, także frakcji odnawialnej odpadów komunalnych, 

jednocześnie uzyskując paliwo stałe. Urządzenie charakteryzu-

je się tym, że nieruchomy kanał o przekroju w kształcie pierście-

nia, wyposażony w zasyp (4) materiału poddawanego toryfi kacji 

z umieszczonym w nim ślimakiem obrotowym (3), podzielony jest 

poprzecznie w stosunku do osi transportu materiału na co najmniej 

dwie sekcje, z których co najmniej jedna jest chłodzona (6), a prze-

strzeń robocza, wyznaczana przez zewnętrzną powierzchnię wału 

ślimaka (3) i wewnętrzną powierzchnię kanału, ma wymiary prze-

kroju poprzecznego takie, że różnica między wewnętrzną średnicą 

kanału (2) i zewnętrzną średnicą wału ślimaka (3) jest nie większa niż 

20% wewnętrznej średnicy kanału.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403007 (22) 2013 03 05

(51) C10M 169/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) MIANOWSKI ANDRZEJ; SIUDYGA TOMASZ; 

MALEC ADAM

(54) Trudnopalna ciecz hydrauliczna i sposób 
jej otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest trudnopalna ciecz hydrauliczna 

zawierająca 35-45% masowych wody, glikol dietylowy i poliety-

lenowy, substancje hamujące korozję oraz biobójcze oraz w śro-

dowisku obojętnym lub alkalicznym komponent w ilości 15-35% 

masowych stanowiący mieszaninę poreakcyjną z procesu estryfi -

kacji gliceryny o czystości odpowiadającej co najmniej glicerynie 

surowej z bezwodnikiem ftalowym, maleinowym bądź ich mie-

szaniną. Sposób wytwarzania trudnopalnej cieczy hydraulicznej 

polega na tym, że prowadzony jest dwustopniowo w jednym re-

aktorze/mieszalniku. Najpierw przeprowadza się reakcję estryfi kacji 

gliceryny z bezwodnikiem ftalowym, maleinowym bądź ich mie-

szaniną. Następnie odbywa się komponowanie mieszaniny złożo-

nej z wody, glikolu dietylowego, polietylenowego lub/i polimerów 

tlenków alkilowych, rozpuszczalnych związków sodu lub/i potasu 

o charakterze alkalicznym, korzystnie z substancjami hamującymi 

korozję oraz biobójczymi do uzyskania pożądanych parametrów.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403025 (22) 2013 03 06

(51) C11D 17/00 (2006.01)

 A61K 8/02 (2006.01)

 A61Q 19/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom

(72) SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ; WASILEWSKI TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania preparatu do mycia ciała 
w formie dźwięczącego żelu zawierającego olejki 
pozyskiwane na drodze ekstrakcji dwutlenkiem 
węgla w stanie nadkrytycznym

(57) Sposób wytwarzania preparatu do mycia ciała w formie 

dźwięczącego żelu, zawierającego olejki pozyskiwane na drodze 
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ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym charaktery-

zuje się tym, że z zestawu składników: anionowe i niejonowe sur-

faktanty w ilości 2÷50% wag., substancje renatłuszczające w ilości 

0,1÷50% wag., kompozycje zapachowe w ilości do 2% wag., barw-

niki w ilości 0,001÷5% wag., konserwanty w ilości 0,01÷5% wag. 

i woda w ilości 5÷90% wag. najpierw sporządza się fazę wodną, 

zawierającą połączone ze sobą: wodę, surfaktanty rozpuszczalne 

w wodzie, barwniki i konserwanty, przy czym fazę tę miesza się 

do uzyskania klarownego roztworu. Następnie sporządza się fazę 

hydrofobową zawierającą połączone ze sobą: substancje renatłusz-

czające, kompozycje zapachowe i surfaktanty nierozpuszczalne 

w wodzie, które także miesza się ze sobą w temperaturze nie prze-

kraczającej 20°C do uzyskania klarownego roztworu, po czym fazy 

hydrofobową i wodną łączy się ze sobą i energicznie miesza przez 

czas 10÷300 sekund, po którym następuje znaczący przyrost lep-

kości mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402999 (22) 2013 03 05

(51) C12N 1/20 (2006.01)

 C12R 1/19 (2006.01)

(71) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła; PROLAB SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(72) HECZKO PIOTR B.; STRUS MAGDALENA; 

ŁAGUN SŁAWOMIR; GAŁĘCKI ZBIGNIEW

(54) Nowe szczepy Escherichia coli
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe szczepy z gatunku Esche-

richia coli (E.coli) posiadające unikalne właściwości genetyczne. 

Nowe szczepy Escherichia coli PL44, Escherichia coli PL53 Escheri-

chia coli PL85 zdeponowane pod nmerami odpowiednio: B/00046, 

B/00047, B/00048 w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów we Wrocła-

wiu posiadające unikalne właściwości genetyczne związane z ko-

dowaniem czynnika wirulencji i właściwość tworzenia biofi lmu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403069 (22) 2013 03 10

(51) C12Q 1/68 (2006.01)

(71) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 

Szczecin

(72) DYMERSKA DAGMARA; SERRANO-FERNANDEZ PABLO; 

KURZAWSKI GRZEGORZ; BANASZKIEWICZ ZBIGNIEW; 

KŁADNY JÓZEF; LUBIŃSKI JAN

(54) Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej 
zwiększonej predyspozycji do raka jelita grubego

(57) Ujawniono model nadający się do identyfi kacji grup wysokie-

go ryzyka dla raka jelita grubego polegający na ocenie czy w ma-

teriale biologicznym badanej osoby występuje kumulacja trzech 

markerów niskiego ryzyka, przy czym w przypadku wystąpienia 

wszystkich trzech zmian u jednego pacjenta ryzyko wystąpienia 

choroby jest wyższe w stosunku do sumy efektów wywołanych 

przez każdy marker z osobna.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403005 (22) 2013 03 05

(51) C22C 9/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra

(72) ROMANKIEWICZ REMIGIUSZ; 

ROMANKIEWICZ FERDYNAND

(54) Mosiądz odlewniczy
(57) Wynalazek dotyczy mosiądzu odlewniczego przeznaczonego 

zwłaszcza do odlewania korpusów zaworów armatury sanitarnej. 

Mosiądz składa się z: (58 - 60)% wagowych miedzi, (1,0 - 2,5)% wago-

wych ołowiu, (0,05 - 0,20)% wagowych cyny, (0,2 - 0,6)% wagowych 

aluminium, (0,03 - 0,10)% wagowych żelaza, (0,002 -  0,060)% wago-

wych krzemu, (0,008 - 0,030)% wagowych manganu, (0,01 - 0,03)% 

wagowych niklu, (0,003 - 0,010)% wagowych fosforu, resztę do 100% 

wagowych stanowi cynk.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403146 (22) 2013 03 14

(51) C23C 10/30 (2006.01)

 B23K 26/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) JANICKI DAMIAN; TAŃSKI TOMASZ; LABISZ KRZYSZTOF; 

LISIECKI ALEKSANDER

(54) Zintegrowany system ochrony obszaru jeziorka 
ciekłego metalu oraz podawania proszku 
w jednostopniowym procesie stopowego 
laserowego podłoża z magnezu oraz stopów 
magnezu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zintegrowany system ochrony 

obszaru jeziorka ciekłego metalu oraz podawania proszku w jedno-

stopniowym procesie stopowania laserowego podłoża z magnezu 

oraz stopów magnezu, z bocznym strumieniowym podawaniem 

proszku (materiału stopującego) do ciekłego jeziorka spawalnicze-

go. Głównym elementem systemu jest zespół dwóch dysz: cylin-

drycznej dyszy gazu ochronnego (1) oraz dyszy podawania prosz-

ku (2), ustawionych współosiowo (dysza podawania proszku (2) 

znajduje się wewnątrz dyszy gazu ochronnego (1). Powierzchnia 

czołowa cylindrycznej dyszy gazu ochronnego (1) jest pod kątem 

45° względem osi obu dysz i jest ustawiona równolegle do po-

wierzchni stopowanej, pokrywając obszar stopowania. Powierzch-

nia walcowa cylindrycznej dyszy gazu ochronnego (1) zawiera 

otwór wprowadzający wiązkę laserową do obszaru stopowania. 

Ponadto, wewnątrz cylindrycznej dyszy gazu ochronnego (2) znaj-

duje się podwójna siatka ze stali austenitycznej (6), wyrównująca 

profi l prędkości w strumieniu gazu ochronnego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403071 (22) 2013 03 08

(51) C25D 5/36 (2006.01)

 B08B 1/02 (2006.01)

 B24C 1/00 (2006.01)

 B24C 1/08 (2006.01)

(71) NOWAKOWSKI PIOTR, Płock

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Sposób przygotowania blachy stalowej przed 
nałożeniem powłoki cynkowej

(57) Sposób przygotowania blachy stalowej przed nałożeniem 

powłoki cynkowej polega między innymi na oczyszczeniu bla-

chy z niepożądanych warstw wierzchnich i charakteryzuje się 

tym, że oczyszczanie blachy (1) następuje w sposób mechaniczny 

na skutek przejścia blachy (1) przez zespół wałków z materiałem 

ściernym (3) przy jednoczesnym zraszaniu blachy wodą z do-
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zowników (4) w atmosferze ochronnej składającej się 95% azotu 

i 5% wodoru.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403135 (22) 2013 03 13

(51) C25D 5/36 (2006.01)

 C23F 1/16 (2006.01)

 C23F 1/28 (2006.01)

 C23G 1/02 (2006.01)

(71) NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Sposób aktywacji warstwy wierzchniej blachy 
stalowej przed procesem cynkowania

(57) Sposób aktywacji warstwy wierzchniej blachy stalowej przed 

procesem cynkowania według wynalazku polega na zanurzeniu 

blachy przed procesem cynkowania w roztworze wodnym siar-

czanu molibdenu, kwasu bursztynowego oraz podfosforynu sodu 

przy określonym pH roztworu i czasie przetrzymania blachy w roz-

tworze przy określonej temperaturze roztworu.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 402970 (22) 2013 03 04

(51) D07B 1/10 (2006.01)

(71) FREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce

(72) ROSIŃSKI WOJCIECH

(54) Lina stalowa do pracy w urządzeniach górniczych 
do transportu poziomego i pochyłego

(57) Przedmiotem wynalazku jest lina stalowa przeznaczona 

dla urządzeń górniczych do transportu poziomego i pochyłego, 

do stopnia nachylenia do 45°. Lina stalowa jest wykonana z sześciu 

okrągłych splotek (1) o liniowym styku drutów i układzie drutów 

1-7-7+7-14 nawiniętych na rdzeń stalowy (2) stanowiący samodziel-

ną linę, złożoną z sześciu splotów (3) o konstrukcji 6x19 W- NFC, przy 

tym sploty rdzenia są złożone z ocynkowanych drutów o liniowym 

styku, rozłożonych symetrycznie wokół organicznego rdzenia nasą-

czonego smarem. Sploty rdzenia stalowego są wykonane z drutów 

o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od wytrzymałości dru-

tów, z których zbudowane są sploty liny, przy tym wszystkie druty 

pokryte są smarem. Wartość stosunku nominalnego poprzecznego 

przekroju metalicznego splotek liny do nominalnego poprzeczne-

go przekroju metalicznego splotek rdzenia wynosi 6 ÷ 7, natomiast 

wartości stosunku długości skoku zwicia splotek w linę do długości 

skoku zwicia splotek rdzenia 2,5 ÷ 3,3.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 403001 (22) 2013 03 05

(51) E01C 19/22 (2006.01)

 E01C 19/42 (2006.01)

(71) CŁAPA IWONA MASZYNY BUDOWLANE, Wieruszów

(72) CŁAPA IWONA AGNIESZKA

(54) Urządzenie do wyrównywania i utwardzania 
podłoży z tworzyw budowlanych

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wyrównywania i utwar-

dzania podłoży z tworzyw budowlanych, zwłaszcza posadzek be-

tonowych lub podłoży cementowo - piaskowych, którego jezdna 
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konstrukcja nośna zawiera zespół wibrująco - zgarniający, porusza-

jący się na gąsienicach. Urządzenie wyposażone jest w osadzoną 

suwliwie w prowadnicy, mającej postać suwnicy (1), głowicę (2), za-

opatrzoną w co najmniej dwa przeciwbieżne ślimaki (3 i 4) oraz umo-

cowany, pomiędzy ślimakami (3 i 4), element ubijający (5), korzyst-

nie w postaci płytki, przy czym ślimaki (3 i 4) wprawiane są w ruch 

przeciwbieżnie - obrotowy, przy użyciu przekładni, a umocowany 

w przekładni element ubijający (5), wprawiany jest w ruch wibracyj-

ny poprzez mechanizm mimośrodowy (14) osadzony w przekładni. 

Ponadto suwnica (1) zaopatrzona jest w motoreduktor (16), który 

za pomocą kół zębatych (17) i łańcucha (18) przenosi napęd na po-

łączoną z łańcuchem głowicę (2), zapewniając jej ruch posuwisto 

zwrotny.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403142 (22) 2013 03 13

(51) E02F 3/40 (2006.01)

 E02F 9/22 (2006.01)

(71) DEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pinczyn

(72) MAJCHRZAK SEBASTIAN; FREDA IRENEUSZ

(54) Wielozadaniowa łyżka skarpowa z wydzielonym 
układem hydraulicznym z przestrzeni roboczej

(57) Wielozadaniowa łyżka skarpowa z wydzielonym układem 

hydraulicznym z przestrzeni roboczej składająca się ze szczęki 

stałej, szczęki wymiennej oraz siłowników hydraulicznych, cha-

rakteryzująca się tym, że na wspólnej osi wzdłużnej (1) ma szczękę 

stałą (13) o kącie rozwarcia od osi pionowej wynoszącym, korzyst-

nie 40° oraz wymienną szczękę roboczą (2), przy czym na szczęce 

stałej (13) ma zabudowany układ hydrauliczny w postaci siłowni-

ków (6) usytuowanych korzystnie symetrycznie po obu bokach 

szczęki stałej (13) rozmieszczonych wzdłuż zewnętrznych krawędzi 

skośnych szczęki stałej (13) oraz dwóch symetrycznie rozmiesz-

czonych siłowników umieszczonych równolegle do płaszczyzny 

lemieszy (4), które są połączone korzystnie przegubowo poprzez 

osie z głowicą wychyłu (5), przy czym siłowniki (6) mają wychylenie 

dwustronne względem osi (10) w zakresie kątowym wynoszącym, 

korzystnie do 30°, zaś siłowniki hydrauliczne mają wychylenie dwu-

stronne względem osi głowicy (5) w zakresie kątowym wynoszą-

cym, korzystnie 45°, przy czym pojemność części wsadowej szczęki 

roboczej (2) do jej otwartej przestrzeni wynosi korzystnie 1/2, zaś 

wymienna szczęka robocza (2), korzystnie w formie krusząco-ści-

skającej ma kształt wewnętrzny w przekroju poprzecznym w for-

mie łukowej o promieniu korzystnie wynoszącym R1700 (mm), na-

tomiast względem osi wzdłużnej (1) rzędne stanowią odpowiednio: 

X = 600 (mm), Y = 1200 (mm), i po obu stronach ma lemiesze (4) 

z jednostronnym ścięciem w kierunku podłoża, stanowiącym kąt 

ostry wynoszący, korzystnie 25°.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403124 (22) 2013 03 13

(51) E04B 2/00 (2006.01)

 E04G 23/00 (2006.01)

 E04B 2/86 (2006.01)

 E04B 2/02 (2006.01)

(71) ZABOROWSKI WIESŁAW, Grodzisk Mazowiecki

(72) ZABOROWSKI WIESŁAW

(54) Sposób wznoszenia ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych z funkcją konstrukcyjną, metodą 
mokrą-wylewaną

(57) Sposób wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

polega na tym, że w powstałą przestrzeń pomiędzy zmontowany-

mi szalunkami PERI o rozstawie 25 cm wprowadza się specjalnie 

zaprojektowaną maszyną, mieszająco-tłoczącą beton gipsowy, 

wykonany na bazie pyłu odpadowego, powstałego podczas eks-

pandowania rudy perlitu. Po zakończonym procesie wiązania, który 

trwa 25 minut, szalunki są rozkręcane i ponownie montowane tym 

razem w rozstawieniu 35 cm. W ten sposób powstają wolne, 5-cen-

tymetrowe przestrzenie między nimi, a wcześniej wylaną warstwą 

izolacyjną, które z kolei za pomocą tego samego sprzętu wypełnia 

się czystym anhydrytem lub gipsem syntetycznym o zmniejszo-

nym udziale wody z 70 do 50%. Pozwala to uzyskać materiał o od-

porności na ściskanie na poziomie powyżej 12 MPa. Szalunek ścianki 

wewnętrznej jest idealnie gładki i po jego demontażu powierzch-

nia ściany nie wymaga tynkowania. Na ściance zewnętrznego usu-

nięciu szalunku, pozostaje ozdobna plastyczna faktura, odciśnięta 

wcześniej na płaszczyźnie elewacyjnej przenośnym negatywem, 

umieszczanym wewnątrz szalunku. Elewacja wymaga jedynie na-

niesienia pędzlem lub natryskiem, silikonowego hydrofobizatora 

pod nazwą „AHYDROSIL K”. System jest przewidziany jako sposób 

budowy ścian osłonowych i działowych. Jednak istnieje możliwość, 

aby w trakcie wznoszenia ścian, można było w nich montować 

gotowe lub wylewane słupy konstrukcyjne, przewidziane przez 

projektanta, co pozwla uzyskać ścianę o funkcji konstrukcyjnej. Tra-

pezowe otwory wkładek, po wypełnieniu betonem zalewającym 

wnętrze szalunku, stworzą naturalne zamki, zespalające docieple-

nie ze słupem lub wieńcem.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403145 (22) 2013 03 14

(51) E04C 2/42 (2006.01)

 E04B 5/02 (2006.01)

(71) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) CARION CHRISTOPHE

(54) Płyta stropowa kanałowa
(57) Płyta stropowa kanałowa sprężona zawierająca kanały (5) 

usytuowane w równych odstępach od siebie, charakteryzuje się 

tym, że ma jedenaście kanałów (5), a stosunek wysokości płyty (A) 

do jej szerokości (B) wynosi 0,192. Płyta stropowa kanałowa ma za-

stosowanie zwłaszcza w obiektach biurowych oraz budownictwie 

przemysłowym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403087 (22) 2013 03 11

(51) E04D 3/30 (2006.01)

 E04D 3/365 (2006.01)

(71) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock

(72) CHABOWSKI ANDRZEJ

(54) Element pokrycia dachowego (blachodachówka) 
wyposażony w klamrę

(57) Element pokrycia dachowego (blachodachówka), wyposażo-

ny w klamrę, charakteryzuje się tym, że płaszczyzna zakończenia (3) 

elementu pokrycia dachowego (1), przy falistym przetłoczeniu po-

wierzchni górnej krawędzi (2), korzystnie w części bez wykonanego 

otworu montażowego (4), posiada co najmniej jedno wycięcie (5), 
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w którym umieszczona jest klamra (6), przy czym szerokość wycię-

cia (5) jest większa niż szerokość klamry (6).

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 403026 (22) 2013 03 06

(51) E05C 9/04 (2006.01)

 E05B 13/10 (2006.01)

(71) LOCKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) GŁADKI JAROSŁAW; WANDZEL WIKTOR

(54) Mechanizm ryglowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest wpuszczany mechanizm ryglo-

wy do blokowania biernych skrzydeł drzwi. W kasecie, pomiędzy 

bocznymi ścianami umieszczony jest mechanizm ryglowy. Ściany 

boczne są połączone od przodu blachą czołową (4), z otworem dla 

zapadki zamka i otworem (6) dla zasuwki poziomej zamka, który jest 

zamontowany w czynnym skrzydle drzwi. W otworze (6) na równi 

z płaszczyzną blachy czołowej (4) znajduje się koniec napędowy (7) 

dźwigni (8). Wewnętrzny koniec dźwigni (8) jest obrotowo połączo-

ny sworzniem (10) z prętem dolnego rygla (11). Środkowym sworz-

niem (12) dźwignia (8) jest połączona poprzez łącznik (13) z prętem 

górnego rygla (14). Łącznik (13) połączony jest obrotowo z ry-

glem (14) za pomocą sworznia (15). Pręty rygla dolnego (11) i rygla 

górnego (14) umieszczone są w prowadnicach (16, 16’ i 16”), które 

służą też do połączenia ścian bocznych w części wewnętrznej ka-

sety (1). Na prętach rygla dolnego (11) i rygla górnego (14) zamoco-

wane są zderzaki dolny (11’) i górny (14’), które służą do połączenia 

tych prętów z przedłużkami prętów rygli. Kasetę z mechanizmem 

ryglowym umieszcza się w wybraniu w drzwiach w znany sposób, 

gdzie blacha czołowa (4) kasety znajduje się w jednej płaszczyźnie 

z czołową krawędzią biernego skrzydła drzwi - kasetę wpuszcza się 

w otwór w czole krawędzi drzwi. W innej wersji w kasecie umiesz-

czony jest elektrozaczep do współpracy z zapadką zamka. Całość 

tworzy zwartą konstrukcję, którą umieszcza się w jednym wybraniu 

w drzwiach.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403103 (22) 2013 03 11

(51) E05C 17/56 (2006.01)

 E05C 19/16 (2006.01)

(71) WOBALIS STANISŁAW, Zielona Góra; JANKOWSKA 

ANNA, Zielona Góra; WOBALIS ADAM, Zielona Góra

(72) WOBALIS STANISŁAW; JANKOWSKA ANNA; 

WOBALIS ADAM

(54) Blokada magnetyczna uchyłu skrzydła okna
(57) Blokada magnetyczna uchyłu skrzydła okna posiada 

umieszczone w otworach dźwigni obrotowej magnesy (4), któ-

re przesuwają się po stałych płaszczyznach podstawy i nakładki, 

połączonych wzdłuż jednej krawędzi nitami (9) i podkładkami dy-

stansowymi (10).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403006 (22) 2013 03 05

(51) E06B 1/56 (2006.01)

 E06B 9/17 (2006.01)

(71) SWOROBOWICZ GRZEGORZ, Wrocław; JANKOWSKI 

PIOTR, Wrocław; NAWROCKI ANDRZEJ, Bytów

(72) SWOROBOWICZ GRZEGORZ; JANKOWSKI PIOTR; 

NAWROCKI ANDRZEJ

(54) Elementy mocujące okno lub drzwi oraz sposób 
mocowania okien lub drzwi

(57) Przedmiotem wynalazku są elementy mocujące okna lub 

drzwi w postaci profi li charakteryzujące się tym, że posiadają profi l 

górny (1) i dwa profi le boczne (2). Sposób mocowania charaktery-

zuje się tym, że przed montażem okna lub drzwi w odpowiednim 

otworze w ścianie do boków (4) górnej części ramy okna lub drzwi, 

mocuje się profi le boczne (2) połączone profi lem górnym (1) lub 
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profi lem górnym (1) i profi lem dolnym (3), przy czym profi l dolny (3) 

spoczywa na górnym profi lu ramy okna lub drzwi.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403049 (22) 2013 03 07

(51) E06B 3/72 (2006.01)

 B27N 3/08 (2006.01)

(71) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne

(72) BERBEĆ LESZEK

(54) Sposób wytwarzania ramiaków zwłaszcza 
krzywoliniowych skrzydła drzwi

(57) Sposób wytwarzania ramiaków zwłaszcza krzywoliniowych 

skrzydła drzwi, charakteryzuje się tym, że wycięty i powierzchow-

nie obrobiony ramiak (1) poddaje się oklejeniu folią ozdobną (4) 

w środowisku próżni przy pomocy prasy membranowej następnie 

frezuje się wzdłużny wpust (2) pod szybę, po czym w znany sposób 

wykonuje się pozostałe czynności.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402962 (22) 2013 03 01

(51) E21C 35/22 (2006.01)

 E21F 5/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; SEDLACZEK JANUSZ; 

KALITA MAREK; SIEGMUND MICHAŁ; BAŁAGA DOMINIK; 

CEBULA DANUTA; URBANEK ANDRZEJ; 

WALOSZCZYK ARKADIUSZ

(54) Sposób oraz instalacja do zasilania i zraszania 
powietrzno-wodnego w wyrobisku ścianowym

(57) Sposób zasilania i zraszania powietrzno-wodnego w wy-

robisku ścianowym charakteryzuje się tym, że każdorazowo przy 

pracy maszyny urabiającej, przemieszczającej się w wyrobisku 

w kierunku zgodnym z kierunkiem przewietrzania ściany, wraz 

z przemieszczaniem tej maszyny wyłączane są kolejne baterie dysz 

zraszających, znajdujące się w obszarze przed maszyną urabiającą, 

aż do całkowitego wyłączenia zraszania na całej długości ściany 

po dojściu maszyny urabiającej do końca ściany. Natomiast zawsze 

przy ruchu maszyny urabiającej w kierunku przeciwnym do kierun-

ku przewietrzania ściany, wraz z przesuwem tej maszyny, włączane 

są kolejne baterie dysz zraszających systemu zraszania, znajdujące 

się za maszyną urabiającą, aż do momentu ich załączenia na całej 

długości ściany z chwilą dotarcia maszyny urabiającej do przeciw-

nego końca urabianej ściany. Instalacja do realizacji sposobu ma 

zasilane z wodnej magistrali (1) i powietrznej magistrali (2), usy-

tuowanych w obszarze obudowy (8), powietrzno-wodne zrasza-

jące dysze (5), umieszczone z obu stron, korzystnie elastycznych 

paneli (9), podwieszonych do stropnic (6) kroczącej obudowy (8), 

których strumienie skierowane są z jednej strony paneli (9) w prze-

strzeń (10) urabiania, a ze strony przeciwnej paneli (9) w zawałową 

przestrzeń (11). W innych rozwiązaniach powietrzno-wodne zra-

szające dysze umieszczone są na sekcjach kroczącej obudowy lub 

na zastawkach ścianowego przenośnika.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403048 (22) 2013 03 07

(51) E21D 11/40 (2006.01)

 E21F 13/02 (2006.01)

(71) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory

(72) ŻYREK LESZEK; KUSKA JERZY; SZYMICZEK KRZYSZTOF
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(54) Układ transportu i zabudowy sekcji górniczej 
obudowy zmechanizowanej

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ transportu i zabudo-

wy sekcji górniczej obudowy zmechanizowanej oraz elementów 

kompleksu ścianowego kolejkami podwieszonymi, korzystnie 

z napędem spalinowym, z miejsca składowania do miejsca zabu-

dowy w rozcince zbrojonego wyrobiska ścianowego. Układ stano-

wią dwa odcinki kolejki podwieszonej - jednoszynowy odcinek (1) 

chodnikiem transportowym (2) do skrzyżowania z rozcinką (3) wy-

robiska górniczego, zachodzący we wlotowy odcinek zabudowa-

nej odrzwiami rozcinki (3) oraz równolegle podwieszony na całej 

długości rozcinki (3) dwuszynowy odcinek (4) tak, że odcinki (1, 4) 

szyn kolejek podwieszonych, na wlocie na odcinku A, zakładkowo 

zachodzą jeden w drugi. W obrębie zakładki zlokalizowana jest 

spągowa obrotnica (5) o regulowanym położeniu płaszczyzny po-

sadowienia, przy czym na podwieszonym dwuszynowym torze 

odcinka (4) rozcinki (3) posadowione są transportowe belki (6) oraz 

co najmniej jedna para manewrowych ciągników (7) od strony wlo-

towej do rozcinki (3). Sekcję (8) obudowy wprowadza się w obręb 

zakładki torów, opuszcza sekcję (8) na obrotnicę (5) i wycofuje ko-

lejkę transportową jednoszynową, zaś na obrotnicy (5) obraca się 

sekcję (8) o kąt 90° w pozycję zabudowy, podwiesza na zestawach 

transportowych belek (6) i ciągnikami manewrowymi (7) prze-

mieszcza w miejsce zabudowy i opuszcza się sekcję (8), wycofując 

transportowy zespół (6, 7) w obręb obrotnicy (5).

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 11 18

A1 (21) 403121 (22) 2013 03 12

(51) E21D 15/48 (2006.01)

(71) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice; ŚLOSORZ PIOTR, 

Mysłowice; ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice

(72) ŚLOSORZ WANDA; ŚLOSORZ PIOTR; ŚLOSORZ ADRIAN

(54) Górniczy słup podpornościowy i sposób jego 
wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest górniczy słup podpornościowy 

zawierający: warstwy wzdłużne, z których każda zawiera parę be-

lek zewnętrznych (51) zasadniczo równoległych względem siebie, 

które defi niują dwie wzdłużne ścianki (2) słupa (1) oraz warstwy 

poprzeczne, z których każda zawiera parę belek zewnętrznych 

zasadniczo równoległych względem siebie, które defi niują dwie 

poprzeczne ścianki (3) słupa (1), przy czym warstwy poprzeczne 

ułożone są naprzemiennie z (6), warstwami wzdłużnymi tak, że bel-

ki zewnętrzne warstw poprzecznych krzyżują się z sąsiadującymi 

belkami zewnętrznymi (51) warstw wzdłużnych w czterech punk-

tach krzyżowania i są z nimi sczepione za pośrednictwem wrębów 

wykonanych w górnych i dolnych powierzchniach belek zewnętrz-

nych (51). Dla uzyskania regulowanej podporności w zależności 

od zakładanego nacisku górotworu, przy zachowaniu wymagane-

go przekroju poprzecznego słupa, warstwy poprzeczne zawierają 

dodatkowo parę belek wewnętrznych (62) zasadniczo równole-

głych do i zasadniczo równoodległych od belek zewnętrznych, 

które defi niują dwie wewnętrzne ścianki (4) słupa (1), przy czym 

belki wewnętrzne warstw poprzecznych krzyżują się z sąsiadują-

cymi belkami zewnętrznymi (51) warstw wzdłużnych w czterech 

punktach krzyżowania i są z nimi sczepione za pośrednictwem 

wrębów wykonanych w górnych i dolnych powierzchniach belek 

wzdłużnych (51) i belek wewnętrznych (62), a przestrzeń zdefi nio-

wana przez wewnętrzne ścianki (4) słupa (1) i wzdłużne ścianki (2) 

słupa (1) wypełniona jest mieszanką samoutwardzalną. Przedmio-

tem wynalazku jest również sposób wytwarzania takiego górnicze-

go słupa podpornościowego.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 403092 (22) 2013 03 11

(51) F02B 75/28 (2006.01)

 F02B 75/32 (2006.01)

 F01L 11/00 (2006.01)

 F01M 1/06 (2006.01)

 F01P 3/10 (2006.01)

 F02F 3/16 (2006.01)

(71) MAJEWSKI JACEK, Białystok

(72) MAJEWSKI JACEK

(54) Dwusuwowy silnik spalinowy zwłaszcza do napędu 
samochodów osobowych

(57) Rozwiązanie przedstawia ekologicznie czysty, dwusuwowy, 

czterocylindrowy, zbudowany na planie krzyża, silnik spalinowy, 

w którym elementami wykonującymi ruchy posuwisto-zwrotne 

są pary zwróconych do siebie przeciwsobnie tłoków (5, 7) połą-

czonych sztywno ze sobą za pomocą suwaka (9), oraz drugiej pary 

tłoków (6, 8) połączonych sztywno ze sobą za pomocą suwaka (10), 

których osie krzyżują się pod kątem prostym, wykonują ruchy po-

suwisto-zwrotne naciskając na dwa, zewnętrzne czopy wału korbo-

wego (14), umieszczonego w ułożyskowanym w obudowie walcu 

balansowym (13), przekazują moment obrotowy na wał i wprawiają 

walec balansowy w ruch obrotowy. Silnik, nie posiada korbowodów, 

a każdy z tłoków wyposażony jest w zawór dolotowy (20). Dzięki 
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zupełnie nowemu rozwiązaniu układu korbowo-tłokowego silnik 

może równo i bez szarpnięć pracować już przy 200-300 obr/min. 

Silnik charakteryzuje się wysoką sprawnością dochodzącą do 50%, 

dużym momentem obrotowym nawet przy najniższych obrotach, 

oraz porównywalną do silników czterosuwowych mocą, osiąganą 

już przy połowie ich obrotów. Brak dostępu produktów spalania 

do oleju komory korbowej powoduje zachowanie dobrych właści-

wości smarnych przez długie lata, bez konieczności jego wymiany. 

Dzięki swoim cechom, oraz kształtowi doskonale nadaje się do na-

pędu samochodów osobowych.

(9 zastrzeżeń)

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2013 06 17

 2014 02 06

A1 (21) 403008 (22) 2013 03 06

(51) F02D 19/10 (2006.01)

 F02P 5/04 (2006.01)

(71) EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno

(72) BOROWICZ MARCIN; ZIENIEWICZ DARIUSZ; 

RADZISZEWSKI TOMASZ

(54) Kontroler instalacji gazowej
(57) Kontroler instalacji gazowej posiada sterownik instalacji 

gazowej (1) zintegrowany z wariatorem (2) kąta wyprzedzenia 

zapłonu w jednej obudowie poprzez połączenie ich magistralą 

komunikacyjną zapewniającą koordynację pracy obu modułów 

i ich jednoczesną obsługę przy pomocy wspólnego interfejsu 

użytkownika (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402993 (22) 2013 03 05

(51) F02M 21/02 (2006.01)

(71) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok

(72) CZAPLEJEWICZ WOJCIECH

(54) Wtryskiwacz gazu z bocznym doprowadzeniem 
gazu w podstawie i pokrywą mocującą 
elektromagnetyczny napęd tłoczka

(57) Wtryskiwacz charakteryzuje się tym, że zawiera podstawę (1) 

i pokrywę (2), połączone ze sobą w trwały sposób przy pomocy 

łączników (3), w celu zamontowania elektromagnetycznego napę-

du tłoczka (4). Doprowadzenie gazu do tłoczka odbywa się przez ka-

nały w podstawie (jest to wtryskiwacz z zasilaniem bocznym). Prze-

pływem gazu do dyszy steruje tłoczek, który jest napędzany polem 

generowanym przez elektromagnetyczny napęd tłoczka (4).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403009 (22) 2013 03 06

(51) F02P 5/15 (2006.01)

 F02P 5/155 (2006.01)

(71) EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno

(72) BOROWICZ MARCIN; ZIENIEWICZ DARIUSZ; 

RADZISZEWSKI TOMASZ

(54) Układ zmiany sygnału czujnika położenia wału 
korbowego oraz wałka rozrządu

(57) Układ zmiany sygnału czujnika położenia wału korbowe-

go oraz wałka rozrządu w wariatorze kąta wyprzedzenia zapłonu 

wykorzystuje funkcję automatycznego skanowania i zapamiętania 

kształtu przebiegu sygnałów czujników położenia wału korbowe-

go oraz wałka rozrządu, a następnie odtwarzania ich przebiegów 

z pamięci urządzenia na podstawie aktualnych danych dotyczą-

cych prędkości obrotowej, i jest ona realizowana dla czujników in-

dukcyjnych i cyfrowych w jednym urządzeniu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403011 (22) 2013 03 06

(51) F02P 17/00 (2006.01)

(71) EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno

(72) BOROWICZ MARCIN; ZIENIEWICZ DARIUSZ; 

RADZISZEWSKI TOMASZ

(54) Metoda kontroli poprawności działania instalacji 
zasilania gazem silników o zapłonie iskrowym 
i samoczynnym

(57) Kontroler instalacji gazowej (1) wyposażony jest w elektro-

niczny układ logiczny (2). Do wejść cyfrowych (3) i (4) elektronicz-

nego układu logicznego (2) poprzez układy kondycjonowania 

sygnałów (5) i (6) podłączone są: sygnał zmienny o częstotliwo-

ści skorelowanej z prędkością obrotową silnika (7), gdzie zostaje 
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on przetworzony na wartość obrotów silnika, oraz sygnał zmienny 

o częstotliwości skorelowanej z prędkością pojazdu lub zakodowa-

ny sygnał cyfrowy zawierający informacje o prędkości pojazdu (8), 

gdzie zostaje on przetworzony na wartość prędkości.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402984 (22) 2013 03 04

(51) F03B 17/02 (2006.01)

 F03B 17/04 (2006.01)

(71) PIETSCH PAWEŁ, Przyłubie

(72) PIETSCH PAWEŁ

(54) Urządzenie napędowe
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że koło napędowe (1), 

utworzone z szeregu połączonych ze sobą pojemników, zamoco-

wane jest w zbiorniku głównym (2) z cieczą w ten sposób, że górna 

część koła napędowego (1) znajduje się nad powierzchnią cieczy, 

a dolna przechodzi przez boczną ścianę tego zbiornika główne-

go (2), przy czym koło napędowe (1) utrzymywane jest w pozycji 

pionowej poprzez co najmniej trzy rolki napinające (3), usytuowane 

wewnątrz tego koła napędowego (1), a koło napędowe (1) z kolei 

napędza koło odbierające (5), które napędza dowolną maszynę, 

natomiast pod zbiornikiem z cieczą znajduje się płaski zbiornik od-

ciekowy (6), gromadzący przecieki, z którego ciecz jest przepom-

powywana z powrotem do zbiornika (2) pompą (7), napędzaną 

analogicznym urządzeniem (8), wykonanym w mniejszej skali i usy-

tuowanym również nad płaskim zbiornikiem odciekowym (6), przy 

czym poziom cieczy w analogicznym urządzeniu (8) ustalany jest 

za pomocą przewodu (9), którego górny koniec znajduje się na wy-

sokości lustra cieczy w zbiorniku głównym (2), a dolny koniec nad 

lustrem cieczy zbiornika analogicznego urządzenia (8), natomiast 

czujnik poziomu (10) w zbiorniku głównym (2) sprzężony jest z cię-

głem hamulca koła napędowego analogicznego urządzenia (8).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 402973 (22) 2013 03 04

(51) F03D 1/02 (2006.01)

 F03D 1/04 (2006.01)

(71) ZIBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice

(72) FLAGA ANDRZEJ; MATYS PIOTR JAN; AUGUSTYN 

ANDRZEJ; KUBIK MARIUSZ; KOPIA BARTOSZ; 

BRÓZDA BRONISŁAW; BRÓZDA PAWEŁ

(54) Turbina wiatrowa wielołopatkowa o poziomej osi 
obrotu z podwójnym kołem wiatrowym

(57) Turbina wiatrowa wielołopatkowa o poziomej osi obrotu 

z podwójnym kołem wiatrowym i koncentratorami przepływu 

posiada wał (1), zamocowany na dwóch podporach (2), na którym 

zamocowane jest koło wiatrowe (3) o mniejszej średnicy z konfuzo-

rem przednim (10) z łopatkami (5), usytuowane w konfuzorze środ-

kowym (6) i koło wiatrowe (4) o większej średnicy z łopatkami (7), 

usytuowane w dyfuzorze (8). Na wale (1) zamocowana jest prze-

kładnia kątowa (9) z wałem napędu (11). Turbina posiada motore-

duktor (12) obrotu korpusu turbiny.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403122 (22) 2013 03 12

(51) F03D 3/00 (2006.01)

 F03D 3/06 (2006.01)

(71) GĄGAŁA PAWEŁ, Szczecin; GĄGAŁA PIOTR, Szczecin

(72) GĄGAŁA PAWEŁ; GĄGAŁA PIOTR

(54) Turbina wiatrowa z wirnikiem o poziomej osi 
obrotów, zamontowanym na dwóch podporach

(57) Przedmiotem wynalazku jest turbina wiatrowa małej i śred-

niej mocy o poziomo usytuowanej osi obrotu wirnika. Turbi-

na charakteryzuje się tym, że poziomo usytuowany wirnik (1) 
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z wałem (2), osadzonym na podporach (3, 3’), usytuowanych na ob-

rotowej podstawie (4), zawiera co najmniej dwie pary ramion (5), 

natomiast na końcach każdej pary ramion (5) obrotowo osadzona 

jest poziomo usytuowana oś (6) z zamocowaną do niej łopatą (7). 

Na jednej z płaszczyzn, tworzonych przez ramiona, (5), wirnika (1) 

i jednej z podpór (3, 3’) usytuowany jest zestaw (8) sterujący obro-

tami łopat (7), zawierający przekładnie indywidualne (9), połączone 

z jednym końcem każdej osi (6) i zamocowane na końcach każdego 

z ramion /5/, przy czym każda indywidualna przekładnia (9) połą-

czona jest, za pośrednictwem wałka sterującego (10), z przekład-

nią pośrednią (11), zamocowaną do dolnych końców ramion (5). 

Wejście przekładni pośredniej (11) połączone jest za pomocą tu-

lei (12) ze sterowniczą przekładnią wałową (13), osadzoną na końcu 

wału (2) i zamocowaną do podpory (3). Na drugim końcu wału (2) 

zamocowana jest do podpory (3’) przekładnia wałowa (14), która 

za pośrednictwem wałków napędowych (15, 16) przekazuje mo-

ment obrotowy wirnika (1) na generator (17), zamocowany do pod-

pory (3’), osadzonej na obrotowej podstawie (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 402971 (22) 2013 03 04

(51) F03D 3/06 (2006.01)

(71) GAWIN RAFAŁ MDS SYSTEMS, Wrocław

(72) GAWIN RAFAŁ

(54) Wirnik turbiny wiatrowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest wirnik turbiny wiatrowej służą-

cej do napędu prądnicy w celu wykorzystania energii wiatrowej 

do wytworzenia energii elektrycznej bez wykorzystania do tego 

celu środków zanieczyszczających atmosferę. Wirnik turbiny wia-

trowej, jest utworzony z kształtowników wygiętych w postaci okrę-

gów, połączonych prętami z wałem, którego końce są osadzone 

w łożyskach, a do kształtowników przymocowane są łopatki sta-

nowiące napęd wirnika. Wirnik charakteryzuje się tym, że łopatki 

są przytwierdzone pod kątem α wynoszącym 20° - 30° w stosunku 

do promienia łączącego koniec łopatki ze środkiem okręgu zamo-

cowania tej łopatki, zaś powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna 

każdej łopatki ma kształt łuku o tym samym promieniu (R).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403140 (22) 2013 03 13

(51) F03D 11/04 (2006.01)

(71) WOLANIN WŁADYSŁAW, Tarnobrzeg

(72) WOLANIN WŁADYSŁAW

(54) Elektrownie wiatrowe instalowane na wysokich 
żelbetowych kominach technologicznych, które 
przestały pełnić swoją podstawową funkcję, 
oraz projektowanie i budowa nowych jedno 
i wieloprzewodowych kominów technologicznych 
z dodatkową funkcją masztu elektrowni wiatrowej

(57) Elektrownia wiatrowa instalowana na wierzchołkach specjal-

nie do tego celu budowanych masztach, charakteryzuje się tym, 

że instalować się będzie ją również na wierzchołkach żelbetowych 

kominów przemysłowych jedno i wieloprzewodowych, starych, 

które przestały pełnić swoją podstawową funkcję, oraz nowych 

projektowanych i budowanych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403036 (22) 2013 03 07

(51) F04D 1/00 (2006.01)

 F04D 29/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA 

SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF; BLEKIEWICZ TADEUSZ; 

PIWOWARSKI MARIAN; STĘPIEŃ ROBERT; WŁODARSKI 

WOJCIECH; MIKIELEWICZ JAROSŁAW; KICIŃSKI JAN

(54) Bezłopatkowy zespół pompowy z elementami 
magnetycznymi w wirniku

(57) Bezłopatkowy zespół pompowy z elementami magnetycz-

nymi w wirniku zawiera wirnik pompy, który składa się z jednej lub 

wielu tarcz wirnikowych (1) zamocowanych do piasty (9) wału (10) 

lub bezpośrednio na wale, przy czym wał (10) osadzony jest w łoży-

skach (17), umieszczonych w otworach wewnątrz pokrywy (11) i (12) 

obudowy (7), a magnesy trwałe lub elektromagnesy (2) umieszczo-

ne są w otworach wykonanych w tarczy lub tarczach wirnikowych 

pompy (1), przy czym bieguny N i S sąsiadujących magnesów (2) 

występują naprzemiennie, z kolei rdzenie twornika (3) wraz z uzwo-

jeniami (8) zamocowane są do tarczy twornika (4) i do pokry-

wy (12) obudowy (7). W tarczy lub tarczach wirnikowych pompy (1), 

umieszczony jest w rowkach pierścień lub pierścienie (5) z mate-

riału ferromagnetycznego, zamykając obwód strumienia magne-

tycznego. Wlot czynnika roboczego w postaci cieczy następuje 

poprzez otwory (15) w pokrywie (11) i (12) obudowy (7), przy czym 

ciecz przepływa spiralnie przez szczeliny (6) dzięki zjawiskom wy-

stępującym w warstwie przyściennej przyjmuje energię kinetycz-

ną od obracających się tarcz wirnikowych pompy (1). Wylot cieczy 

zrealizowany jest przez dyfuzor (16) umieszczony na powierzchni 

obudowy (1), przy czym w dyfuzorze wylotowym (16) zachodzi 

zamiana energii kinetycznej cieczy w energię potencjalną ciśnie-

nia. Szczeliny (6) umiejscowione są pomiędzy tarczami wirnikowy-

mi (1) i tarczami twornika (4) oraz pomiędzy tarczami wirnikowymi 

a pokrywami (11) obudowy (7). Cechą zespołu pompowego jest to, 

że jedna lub wiele tarcz wirnikowych pełni rolę zarówno tarczy sil-

nika elektrycznego, jak i tarczy wirnika pompy.

(5 zastrzeżeń)



Nr  19  (1062)  2014 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

A1 (21) 403039 (22) 2013 03 07

(51) F04D 1/00 (2006.01)

 F04D 29/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA 

SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF; BLEKIEWICZ TADEUSZ; 

PIWOWARSKI MARIAN; STĘPIEŃ ROBERT; WŁODARSKI 

WOJCIECH; MIKIELEWICZ JAROSŁAW; KICIŃSKI JAN

(54) Sposób i tarcza sprężarki do zwiększania sprawności 
oraz zmniejszenia mocy sprężarki adhezyjnej

(57) Sposób zwiększenia sprawności oraz zmniejszania mocy 

sprężarki adhezyjnej polega na tym, że odpowiednio ukształto-

wane rowki na tarczy lub tarczach sprężarki adhezyjnej, poprzez 

zwiększenie powierzchni oddziaływania tarczy sprężarki (1) z prze-

pływającym czynnikiem, zwiększają siły adhezyjne oraz powodują 

powstawanie sił ciśnieniowych, działających na powierzchniach 

bocznych rowków (2), w efekcie następuje znaczny wzrost wypad-

kowej siły, działającej na sprężany czynnik. Tarcza sprężarki zwięk-

szająca sprawność oraz zmniejszająca moc sprężarki adhezyjnej, ma 

rowki (2) na powierzchni tarczy lub tarcz sprężarki (1), które mogą 

mieć różne kształty o zmiennej szerokości lub/i głębokość w kierun-

ku przepływu. Wskutek odpowiednio ukształtowanych rowków siły 

adhezyjne i siły ciśnieniowe, działające na ich powierzchniach bocz-

nych, zwiększają sumaryczną siłę działającą na sprężany czynnik.

(2 zastrzeżenia)

Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2013 09 02

 2014 06 26

A1 (21) 403040 (22) 2013 03 07

(51) F04D 1/00 (2006.01)

 F04D 29/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA 

SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF; BLEKIEWICZ TADEUSZ; 

PIWOWARSKI MARIAN; STĘPIEŃ ROBERT; WŁODARSKI 

WOJCIECH; MIKIELEWICZ JAROSŁAW; KICIŃSKI JAN

(54) Sposób i tarcza turbiny, zwiększające sprawność 
oraz moc turbiny adhezyjnej

(57) Sposób zwiększenia sprawności oraz mocy turbiny ad-

hezyjnej polega na tym, że odpowiednio ukształtowane rowki 

na tarczy lub tarczach turbiny, poprzez zwiększenie powierzchni 

oddziaływania przepływu z tarczą turbiny (1), zwiększają siły adhe-

zyjne oraz powodują powstawanie sił ciśnieniowych, działających 

na powierzchnie boczne rowków (2), w efekcie następuje znaczny 

wzrost wypadkowej siły obwodowej, a w konsekwencji momentu 

obrotowego, mocy i sprawności turbiny Tarcza turbiny zwiększa-

jąca sprawność oraz moc turbiny adhezyjnej, ma rowki (2) na po-

wierzchni tarczy lub tarcz turbiny (1), które mogą mieć różne kształ-

ty o zmiennej szerokości lub/i głębokości w kierunku przepływu. 

Wskutek odpowiednio ukształtowanych rowków siły adhezyjne 

i siły ciśnieniowe działające na ich powierzchnie boczne, zwiększa-

ją sumaryczną siłę obwodową. Sposób i tarcza wirnika mogą być 

szczególnie korzystnie zastosowane w turbinach cieplnych i wod-

nych bardzo małej mocy.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 07 15

A1 (21) 403041 (22) 2013 03 07

(51) F04D 29/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA 

SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF; BLEKIEWICZ TADEUSZ; 

PIWOWARSKI MARIAN; STĘPIEŃ ROBERT; WŁODARSKI 

WOJCIECH; MIKIELEWICZ JAROSŁAW; KICIŃSKI JAN

(54) Sposób i dysze wlotowe lub wylotowe do regulacji 
mocy i prędkości obrotowej maszyny adhezyjnej

(57) Sposób regulacji mocy i prędkości obrotowej maszyny ad-

hezyjnej polega na tym, że zmiana geometrii dysz wlotowych lub 

wylotowych (1) lub zmiana zasilania poprzez dysze (1) o odmiennej 

geometrii powoduje zmianę natężenia przepływu czynnika robo-

czego przy jednoczesnej zmianie parametrów przepływu. W efek-

cie zmianie ulega moment, moc i prędkość obrotowa maszyny ad-

hezyjnej (2), przy czym regulacja może odbywać się w czasie ruchu 

maszyny. Ponadto geometrię i przekroje dysz dolotowych lub wylo-

towych można zmieniać w różny sposób. Przedmiotem wynalazku 

są również dysze wlotowe lub wylotowe do regulacji mocy i pręd-

kości obrotowej maszyny adhezyjnej, w których poprzez zmianę 

kąta zbieżności dyszy uzyskuje się zmianę przekroju dyszy i przez 

to oddziałuje na parametry pracy maszyny, przy czym kąt pochyle-

nia ścianek dyszy może być zmieniany w czasie pracy maszyny, bez 

jej odstawiania z ruchu. Sposób i dysze dolotowe/wylotowe mogą 

być szczególnie korzystnie zastosowane w adhezyjnych turbinach 

parowych, gazowych i wodnych oraz w adhezyjnych sprężarkach 

i pompach.

(7 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 09 02

A1 (21) 403013 (22) 2013 03 06

(51) F04D 29/04 (2006.01)

 F04D 29/05 (2006.01)

(71) GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(72) KAMYCZEK RAFAŁ; WAJDA PAWEŁ; MAZUR TADEUSZ; 

MIGDAŁ RYSZARD; KRAWCZYK ZBIGNIEW
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(54) Zespół łożyskowy, zwłaszcza pompy wirowej
(57) Wynalazek dotyczy zespołu łożyskowego, zwłaszcza pom-

py wirowej, przeznaczonego w szczególności do ułożyskowania 

pomp odśrodkowych wielostopniowych. Zespół łożyskowy, zawie-

rający co najmniej jedno łożysko toczne wraz z łożyskową oprawą 

w postaci tulei o kulistej powierzchni zewnętrznej charakteryzuje 

się tym, że ma ustalająco-regulujący mechanizm złożony z we-

wnętrznego pierścienia (3), pasowanego na wcisk w gnieździe ło-

żyskowego korpusu (8) i z zewnętrznego pierścienia (4) pasowane-

go z zadanym luzem oraz z co najmniej jednego przyciągającego 

elementu i co najmniej jednego odpychającego elementu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403133 (22) 2013 03 13

(51) F15B 13/02 (2006.01)

 B23K 26/00 (2006.01)

 B23K 101/04 (2006.01)

(71) TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka

(72) TRZEPLA ZBIGNIEW

(54) Sposób wytwarzania rozdzielacza hydraulicznego 
i rozdzielacz hydrauliczny wytworzony tym 
sposobem

(57) Sposób wytwarzania rozdzielacza hydraulicznego obejmu-

je następujące operacje: przygotowanie odcinka rury o żądanej 

długości i żądanym przekroju, stanowiącego profi l rozdzielacza, 

wykonanie w przeciwległych ściankach profi lu rozdzielacza żąda-

nej liczby współosiowych otworów poprzecznych, osadzenie tulei 

wieńczących w deklach wieńczących, mocowanie i uszczelnianie 

tulei wieńczących w deklach wieńczących, osadzenie dekli wień-

czących w otworach wzdłużnych profi lu, osadzenie tulei poprzecz-

nych w otworach poprzecznych profi lu, mocowanie w profi lu de-

kli wieńczących i tulei poprzecznych, pogłębianie i gwintowanie 

wewnętrznych powierzchni tulei wieńczących i poprzecznych, 

obróbka końcowa. Rozdzielacz hydrauliczny wytworzony tym spo-

sobem, stanowi profi l z metalu odpornego na korozję, o przekro-

ju prostokątnym, w którym w przeciwległych ściankach znajdują 

się współosiowe otwory poprzeczne (3) z umocowanymi w nich 

tulejami poprzecznymi (4), natomiast w otworach wzdłużnych 

profi lu są umocowane dekle wieńczące (1), posiadające otwory 

wieńczące z umocowanymi w nich tulejami wieńczącymi (2), przy 

czym otwory tulei poprzecznych i tulei wieńczących są pogłębiane 

i gwintowane.

(14 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 01 15

A1 (21) 403034 (22) 2013 03 07

(51) F16H 7/06 (2006.01)

 G01N 3/30 (2006.01)

 G01N 3/303 (2006.01)

 G07D 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Mechanizm realizujący ruch w osi pionowej, 
zwłaszcza w wielofunkcyjnym urządzeniu 
testującym dokumenty

(57) Mechanizm realizujący ruch w osi pionowej, zwłaszcza 

w wielofunkcyjnym urządzeniu testującym dokumenty zawiera 

co najmniej przekładnię łańcuchową (14) z łańcuchem wyposa-

żonym w co najmniej jedno ogniwo zabieraka (13), zespół wózka, 

mechanizm zabieraka (13), uchwyt górny (19) i uchwyt dolny (3) 

zespołu obciążników, kołyskę zabieraka z rolkami tocznymi, ogra-

nicznik wychylenia kołyski i sprężynę, a co najmniej prowadnica (1), 

listwa prowadząca (18), śruba pociągowa (11), i pręt (17) stabilizo-

wane są przez korpus urządzenia, korzystnie w postaci co najmniej 

dwóch płyt (20 i 21).

(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403030 (22) 2013 03 07

(51) F16H 25/00 (2006.01)

 G07D 7/18 (2006.01)

 G07D 7/00 (2006.01)

 G07D 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Mechanizm realizujący ruch rewersyjny, zwłaszcza 
w testerze do badania trwałości dokumentów

(57) Mechanizm realizujący ruch rewersyjny, zwłaszcza w testerze 

do badania trwałości dokumentów, zawiera połączoną trwale i roz-

łącznie z wałkiem motoreduktora (1) tarczę (2), na której zamocowa-

ne jest ramię mimośrodu (3), wyposażone w obrotową rolkę, która 

współpracuje, za pośrednictwem przemieszczanego po prowadni-

cach (12) suwaka (11) z jarzmem, a ruch obrotowy rewersyjny jest 

odbierany za pośrednictwem zacisku (6) osi co najmniej jednego 

koła (8, 9) przekładni synchronicznej opasanej paskiem (7).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 402981 (22) 2013 03 04

(51) F16K 1/18 (2006.01)

 F16K 15/03 (2006.01)

 E03F 5/042 (2006.01)

(71) BĄK GRZEGORZ KARMAT ZAKŁADY PRODUKCYJNE 

SYSTEMÓW SANITARNYCH, Rzeszów

(72) BĄK GRZEGORZ

(54) Zespół kinety z odłączalną zasuwą burzową
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół kinety z odłączalną zasu-

wą burzową, stosowany w instalacjach sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej lub ogólnospławnej w celu jednokierunkowego za-

mykania i otwierania kanałów rurowych tych instalacji, łączonych 

z tą kinetą metodą kołnierzową. Zespół kinety charakteryzuje się 

tym, że wewnętrzne odsądzenie króćca wlotowego (2) kinety (1) 

połączone jest rozłącznie poprzez uszczelkę (17) z profi lowym koł-

nierzem łącznika tulejowego (7), usytuowanego współosiowo 

z tym króćcem, a do górnej powierzchni tego łącznika przymoco-

wany jest rozłącznie element zatrzaskowy (8), w którym osadzona 

jest wysuwnie dwudzielna głowica (9), z którą połączony jest roz-

łącznie drążek (10), usytuowany prostopadle do osi poziomej kine-

ty (1) i zaopatrzony na górnym jego końcu w uchwyt (11), a w wy-

braniu bocznego czoła tej głowicy zamocowany jest obrotowo, 

za pomocą sworznia osadzonego w otworach głowicy (9), jeden 

koniec dźwigni (12) zaworu klapowego (13).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403037 (22) 2013 03 07

(51) F16M 11/06 (2006.01)

 G01N 3/30 (2006.01)

 G01N 3/303 (2006.01)

 G07D 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Mechanizm przechyłu zespołu osi pionowej, 
zwłaszcza w urządzeniach testujących dokumenty

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm przechyłu zespołu 

osi pionowej, zwłaszcza w urządzeniach testujących dokumenty, 

zawierający co najmniej płytę ruchomą (1), połączoną przegubo-

wo osią (2) z nieruchomym elementem, gdzie płyta ruchoma (1) 

wyposażona jest w trwale z nią związany wskaźnik, a nieruchomy 
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element wyposażony jest w trwale z nim związany przymiar kąto-

wy (8), przy czym do obracającej się na osi (2) płyty ruchomej (1) 

przytwierdzone jest jarzmo (6), współpracujące z elementem (4), 

posiadającym gwint, w którym znajduje się, zakończona pokrę-

tłem (3), śruba napędowa (5).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403113 (22) 2013 03 12

(51) F21K 99/00 (2010.01)

 F21V 29/00 (2006.01)

 H05B 33/02 (2006.01)

(71) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Bochnia

(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ; BRZEGOWY RAFAŁ

(54) Świetlówka z diodami LED
(57) W świetlówce (1) z diodami LED zawierającej obudowę (5) 

z kloszem (20) zakończoną co najmniej jednym trzonkiem (30) z ele-

mentami kontaktowymi (62), w której jest umieszczona płytka (40) 

z diodami LED przymocowana do obudowy (5) z radiatorem (10) 

w postaci podłużnego profi lu (11), podłużny profi l (11) ma podłuż-

ne żeberka (15) odstające od ścianki zewnętrznej, naprzeciw której 

jest usytuowana co najmniej jedna wewnętrzna ścianka z płaską 

powierzchnią rozprzestrzeniającą się wzdłuż długości profi lu (11), 

do której przylega swoją płaską powierzchnią co najmniej jedna 

płytka (40) z diodami LED, która jest przymocowana do profi lu (11) 

radiatora (10).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403115 (22) 2013 03 12

(51) F21K 99/00 (2010.01)

 F21V 29/00 (2006.01)

 H05B 33/02 (2006.01)

(71) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Bochnia

(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ; BRZEGOWY RAFAŁ

(54) Urządzenie oświetlające
(57) W urządzeniu oświetlającym z płytką (40) z diodami LED za-

wierającym obudowę (5), do której jest przymocowany klosz (20) 

osłaniający płytkę (40) z diodami LED i co najmniej jeden element 

osadczy (60) z elementami kontaktowymi (61) umożliwiającymi 

przyłączenie płytki (40) z diodami LED do zewnętrznego źródła za-

silania, obudowa (5) posiada radiator (10), odprowadzający ciepło, 

z powierzchnią stykową, do której przylega płytka (40) z diodami 

LED. Wspomniana płytka (40) z diodami LED zawiera metalową 

dolną warstwę ekranującą, którą płytka (40) z diodami LED, jest 

zwrócona do powierzchni stykowej, od której dolna warstwa ekra-

nująca jest odizolowana, i co najmniej jedną metalową dodatkową 

warstwę ekranującą, które są ze sobą połączone za pomocą łącza 

elektrycznego i między którymi znajduje się co najmniej jedna 

wewnętrzna warstwa z obwodami elektrycznymi łączącymi dio-

dy LED, z układami zasilającymi i układami sterującymi, przy czym 

metalowa dolna warstwa ekranująca jest połączona dodatkowo 

za pomocą równoległego układu RC z jednym z biegunów układu 

zasilania płytki (40) z diodami LED, a metalowa dodatkowa warstwa 

ekranująca jest połączona za pomocą równoległego układu RC 

z pozostałym biegunem układu zasilania płytki.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 402972 (22) 2013 03 04

(51) F21V 33/00 (2006.01)

 F21W 131/301 (2006.01)

 H05B 37/00 (2006.01)

(71) HALOGEN LIGHT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy

(72) GÓRA MARCIN

(54) Układ i sposób oświetlania mebli
(57) Wynalazek dotyczy układu oświetlania mebli, w tym mebli za-

budowanych, w którym co najmniej jedno źródło (1) prądu stałego 

połączone z co najmniej jednym nadajnikiem (3) promieniowania 

podczerwonego i jest usytuowane na elemencie stałym mebla (8). 

Nadajnik (3) promieniowania podczerwonego jest bezprzewodo-

wo połączony z co najmniej jednym ogniwem fotowoltaicznym, 

który razem ze źródłem światła (5) jest umieszczony na elemencie 

ruchomym mebla (7). Wynalazek dotyczy także sposobu oświe-

tlania mebli, w tym mebli zabudowanych, w którym za pomocą 

źródła (1) prądu stałego zasila się nadajnik (3) promieniowania 

podczerwonego usytuowany na elemencie stałym mebla (8). Na-

stępnie promieniowanie podczerwone wysyła się bezprzewodo-

wo z nadajnika (3) do ogniwa fotowoltaicznego (4) i przekazuje 

się do źródła światła (5) umieszczonego na elemencie ruchomym 

mebla (9).

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 403143 (22) 2013 03 14

(51) F23H 13/00 (2006.01)

 F24H 9/18 (2006.01)

(71) TERMO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ 

TECHNIKI KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stąporków

(72) IDKOWIAK EDMUND

(54) Ruszt dolnego zasypu kotła centralnego 
ogrzewania na paliwo stałe

(57) Przedmiotem wynalazku jest ruszt dolnego zasypu kotła 

centralnego ogrzewania na paliwo stałe, mający zastosowanie 

w kotłach centralnego ogrzewania małych i średnich obiektów 

budowlanych. Charakteryzuje się tym, że płyta (3) ma kołnierz (4) 
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z wzdłużnymi szczelinami (5), osadzony szczelnie w obwiednio-

wej komorze powietrznej (6), połączonej przewodem rurowym (7) 

z wentylatorem (8), przechodzący powierzchnią łukową w pły-

tę poziomą (3), przy czym w obwiedniowej komorze powietrz-

nej (6) mają swe wloty kanały (10), mające wylot w strefi e łukowej 

rusztu (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403072 (22) 2013 03 08

(51) F23J 1/02 (2006.01)

 F27B 15/16 (2006.01)

(71) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa

(72) BANERSKI STANISŁAW

(54) Kaskadowy schładzacz
(57) Kaskadowy schładzacz do schładzania materiałów sypkich 

zawiera zespół załadowczy (3), co najmniej jeden moduł chło-

dzący (20) z rozprowadzaczem, co najmniej jeden moduł chło-

dzący (30), zespół wyładowczy (4), kolektor (9), doprowadzający 

czynnik chłodzący schładzacza, połączony z najniżej położonym 

w schładzaczu modułem chłodzącym (30), co najmniej jeden ruro-

wy łącznik (10) z kompensatorem, łączący kolejne moduły chłodzą-

ce (20, 30), do transportu czynnika chłodzącego przez schładzacz, 

kolektor (11), odprowadzający czynnik chłodzący ze schładzacza, 

połączony z najwyżej położonym modułem chłodzącym (20) 

schładzacza oraz kolektor (12) doprowadzający powietrze czysz-

czące do wnętrza schładzacza, połączony z płytą zespołu załadow-

czego (3).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403023 (22) 2013 03 06

(51) F23K 3/00 (2006.01)

 F23J 1/00 (2006.01)

 F16K 3/02 (2006.01)

(71) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa

(72) BANERSKI STANISŁAW

(54) Zasuwa płytowa
(57) Zasuwa płytowa do instalacji dozowania węgla i miału lub od-

prowadzania popiołów w kotłach energetycznych zawiera ramę (1), 

wewnątrz której zamocowana jest przesuwnie, za pomocą co naj-

mniej dwóch zespołów rolek (7), zamocowanych symetrycznie 

względem osi symetrii zasuwy do ścianek bocznych ramy (1), pły-

ta (2) zasuwy, siłownik (5), zamocowany do ramy (1), w osi obudowy 

na zewnątrz ramy (1), mający tłok połączony przegubowo z pły-

tą (2) za pomocą łącznika (24), górną płytę (25), mającą centralny 

otwór, płytę (26) z łącznikiem rurowym (9), połączoną za pomocą 
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śrub z górną płytą (25), dolną płytę (27), pierścień dociskowy (6), 

zamocowany suwliwie w gnieździe w górnej płycie (25) obudowy, 

co najmniej dwa siłowniki dociskające (10), zamocowane na górnej 

powierzchni górnej płyty (26) obudowy, symetrycznie usytuowane 

względem osi wzdłużnej zasuwy, mające trzpienie (11), przechodzą-

ce przez otwory w płycie (26), których końce stykają się z pierście-

niem dociskowym (6), dwa wsporniki (4), zamocowane symetrycz-

nie względem osi symetrii zasuwy do bocznych ścianek ramy (1), 

po obu stronach otworu w pierścieniu (6), na których zamocowane 

są listwy ślizgowe, tuleję (3), zamocowaną do ramy (1), pomiędzy 

górną płytą (25) i dolną płytą (27), poprzecznie do osi wzdłużnej 

zasuwy, mającą, kołnierz ze szczeliną o przekroju poprzecznym 

większym od przekroju poprzecznego płyty (2), tuleję pośred-

nią (17), usytuowaną wewnątrz tulei (3), wewnątrz której zamoco-

wane są pakiety uszczelniające (13, 21) przedzielone pierścieniem 

dystansowym (14), tuleję dociskową (18), mającą otwór o przekroju 

poprzecznym większym od przekroju poprzecznego płyty (2), za-

mocowaną suwliwie w szczelinie tulei (3), przy czym kołnierz tulei 

(3) i tulei dociskowej (18) połączone są za pomocą zespołów śrub 

łącznikowych (20), ściana kołnierza tulei (3), tulei pośredniej (17) 

i pierścienia dystansowego (14) zawiera co najmniej jeden współ-

osiowy przelotowy otwór, zaś na zewnątrz kołnierza tulei (3) zamo-

cowany jest króciec(15).

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 403024 (22) 2013 03 06

(51) F23K 3/00 (2006.01)

 F23J 1/00 (2006.01)

 F16L 51/02 (2006.01)

(71) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa

(72) BANERSKI STANISŁAW

(54) Kompensator wielokierunkowy
(57) Kompensator wielokierunkowy zwłaszcza kompensator prze-

znaczony do montażu głównie na kanałach przesypu mieszanki 

powietrzno-węglowej lub popiołów, zawiera górny łącznik (1), ma-

jący postać wieloczęściowej tulei z zamocowanym w górnej części, 

na stałe, kołnierzem w postaci pierścienia, do powierzchni której za-

mocowany jest na stałe wspornik w postaci pierścienia z otworem 

o średnicy równej średnicy zewnętrznej tulei, który ma na krawędzi, 

na obwodzie pierścienia, zamocowany kołnierz w postaci walcowej 

tulei, zwrócony w kierunku ku górze, oraz po przeciwległej stronie 

pierścienia drugi kołnierz w postaci walcowej tulei, umieszczonej 

z odstępem od ściany zewnętrznej wieloczęściowej tulei, zwró-

conej drugim końcem ku dołowi, kształtownik połączony na stałe 

z powierzchnią pierścienia wspornika i tulei, tworzący komorę, po-

łączoną z co najmniej jedną rurą (21) powietrza zaporowego, przy 

czym w pierścieniu wspornika wykonany jest co najmniej jeden 

otwór, mający wylot pomiędzy kołnierzem zwróconym końcem 

ku dołowi, a powierzchnią zewnętrzną tulei wieloczęściowej, dolny 

łącznik (3), mający postać walcowej tulei z zamocowanym w dolnej 

części na stałe kołnierzem w postaci pierścienia, a w górnej części, 

na zewnętrznej powierzchni tulei, zamocowany na stałe wspor-

nik w postaci pierścienia z otworem o średnicy równej średnicy 

zewnętrznej tulei, na krawędzi którego zamocowany jest kołnierz 

w postaci walcowej tulei, zwróconej drugim końcem ku dołowi, 

wewnętrzny rękaw (7) z termoodpornej nieprzepuszczalnej tkani-

ny, zamocowany jednym końcem, za pomocą dociskowej listwy (5) 

i śrub (11) z nakrętkami (12) i podkładkami (13), do kołnierza w posta-

ci tulei, skierowanej w dół wspornika górnego łącznika (1) i drugim 

końcem, za pomocą dociskowej listwy (6) i śrub (11) z nakrętkami (12) 

i podkładkami (13), do powierzchni tulei dolnego łącznika (3), oraz 

pakiet (8) termicznej izolacji i zewnętrzny rękaw (9) z termoodpor-

nej nieprzepuszczalnej tkaniny, zamocowane końcami do kołnierza 

w postaci tulei, skierowanej w górę, zamocowanego do pierścienia 

wspornika górnego łącznika (1) oraz do kołnierza w postaci tulei, 

skierowanej w dół, zamocowanego do pierścienia wspornika dol-

nego łącznika (3) za pomocą listew dociskowych (4) w postaci wal-

cowych obejm i śrub (14) z nakrętkami (15) i podkładkami (16, 17).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403038 (22) 2013 03 07

(51) F24D 11/02 (2006.01)

 F25B 30/00 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) ZAKRZEWSKI BOGUSŁAW; TUCHOWSKI WOJCIECH

(54) Wodna pompa ciepła i sposób optymalizacji pracy 
wodnej pompy ciepła

(57) Wodna pompa ciepła, zawierająca dolne źródło ciepła, któ-

re przy niskiej temperaturze wody zasilane jest energią cieplną, 

pochodzącą z przejścia fazowego wody ze stanu ciekłego w stan 

stały, górne źródło ciepła, połączone w obiegu termodynamicz-

nym lewobieżnym, wyposażone w układy do regulacji i sterowa-

nia, element rozprężający, źródło wody, charakteryzuje się tym, 

że dolne źródło ciepła (3) ma układ cyrkulacji cieczy pośredniczą-

cej, zawierający co najmniej trzy wężownice (A1, A2, A3) zanurzone 

w wodzie, przez które przepływa ciecz pośrednicząca, odbierając 

ciepło z wody. Układ cyrkulacji cieczy pośredniczącej zawiera elek-

tronicznie sterowany rozdzielacz (7) cieczy pośredniczącej, kolektor 

zbiorczy (9) oraz pompę cieczy pośredniczącej (6), poprzez które 

połączone są wężownice z dolnym wymiennikiem ciepła (3). Spo-

sób optymalizacji pracy wodnej pompy ciepła, według wynalazku 

charakteryzuje się tym, że mierzy się temperaturę wody w połowie 

wysokości każdej wężownicy i za pomocą elektronicznego rozdzie-

lacza cieczy kieruje się ciecz pośredniczącą na tą wężownicę, która 

w danym momencie usytuowana jest w warstwie wody charak-

teryzującej się najwyższą temperaturą, gdzie ciecz pośrednicząca 
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odbiera ciepło krzepnięcia wody, po czym kieruje się ją do paro-

wacza gdzie oddaje ciepło, aż do momentu kiedy na wężownicy 

utworzy się warstwa lodu nie większa niż 15 mm, przy czym opera-

cję powtarza się dla kolejnych wężownic, a w tym czasie oblodzona 

wężownica stopniowo uwalnia się od lodu i ponownie może pełnić 

funkcję zasilania parowacza dolnego źródła ciepła.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 402978 (22) 2013 03 04

(51) F24F 13/14 (2006.01)

(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków Osiedle

(72) ROKITA MARCIN; DARŁAK JÓZEF; MATŁOK MIROSŁAW

(54) Stabilizator przepływu
(57) Przedmiotem wynalazku jest stabilizator przepływu, składa-

jący się z zamocowanej wahliwie do górnej części kanału, wyko-

nanego w korpusie (3) przepustnicy (2) o masie i położeniu środka 

ciężkości dopasowanym do wielkości przepustnicy (2) i do miejsca 

zamocowania osi (7), współpracującej z zamocowaną w dolnej 

części kanału przesłoną (4). Różnica ciśnień przed i za stabilizato-

rem przepływu powoduje przepływ powierza oraz wychylenie 

przepustnicy (2), które zmniejsza szczelinę między przepustnicą (2) 

i przesłoną (4). Im większa różnica ciśnień, tym większe wychylenie, 

powodujące, że szczelina między przesłoną (4) i przepustnicą (2) 

jest coraz mniejsza. Zmniejszanie się szczeliny wraz ze wzrostem 

różnicy ciśnień powoduje utrzymanie strumienia powierza na sta-

łym, określonym konstrukcyjnie poziomie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403074 (22) 2013 03 09

(51) F24H 1/34 (2006.01)

 F28D 7/10 (2006.01)

(71) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia

(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ

(54) Opalany wymiennik ciepła
(57) Opalany wymiennik ciepła posiada w górnej części komorę 

spalania (1), zaopatrzoną w otwór (2) do wprowadzenia palnika, 

a w dolnej miskę (3) spływu kondensatu, oraz pionowe elementy 

rurowe (4) dla przepływu spalin, łączące komorę spalania (1) z mi-

ską (3) spływu kondensatu, zamocowane w dnach sitowych (5, 6) 

płaszcza (7), wewnątrz którego przepływa ogrzewana ciecz. Kró-

ciec wlotowy i wylotowy cieczy zamontowane są w dolnym dnie 

sitowym (5) i wyprowadzone są na zewnątrz za pośrednictwem 

króćców podłączeniowych (10, 11), zintegrowanych z kołnie-

rzem (12) miski (3) spływu kondensatu. Kołnierz (12) zaopatrzony 

jest w gniazda dla elementów, łączących wymiennik z obudową. 

Pod górnym dnem sitowym (6) zamontowana jest przegroda (16), 

wyposażona w co najmniej jedną szczelinę (17) dla przepływu 

cieczy nad tę przegrodę, do której zamontowana jest rura (18) dla 

odprowadzania nagrzanej cieczy znad przegrody (16), połączona 

z króćcem wylotowym cieczy.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403141 (22) 2013 03 13

(51) F25J 3/08 (2006.01)

 C07C 7/09 (2006.01)

(71) FILANOWSKI PAWEŁ, Kraków; PITUŁA MAREK, Kraków; 

RYBICKI CZESŁAW, Kraków

(72) FILANOWSKI PAWEŁ; PITUŁA MAREK; RYBICKI CZESŁAW

(54) Sposób oczyszczania biogazu do parametrów 
gazu przesyłowego oraz instalacja do oczyszczania 
biogazu

(57) Sposób oczyszczania biogazu charakteryzuje się tym, 

że usuwanie dwutlenku węgla odbywa się poprzez schłodzenie 

biogazu ciekłym azotem, doprowadzając do rozdziału faz w ten 

sposób, że nieuzdatniony biogaz kierowany jest rurociągiem (1) 

na sprężarkę (2) w celu podniesienia ciśnienia do wartości wyższej 

niż 1,5 MPa, a następnie przepływa przez wstępny wymiennik cie-

pła (3), gdzie nieoczyszczony zostaje wstępnie schłodzony bioga-

zem wyjściowym z instalacji, a następnie, po wstępnym schłodze-

niu, nieoczyszczony biogaz kierowany jest na kolumnę wstępnego 

oczyszczania (7), gdzie następuje oddzielenie wody oraz usunięcie 

siarkowodoru, po czym tak przygotowany biogaz kierowany jest
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do wymiennika ciepła (9), gdzie przy użyciu ciekłego azotu zostaje 

schłodzony do temperatury w zakresie od -62 do -72°C, a następnie 

z wymiennika ciepła (9) biogaz kierowany jest do separatora (13), 

gdzie następuje rozdzielenie dwutlenku węgla wraz z pozostałymi 

zanieczyszczeniami od metanu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403153 (22) 2013 03 14

(51) F42B 1/028 (2006.01)

 F42B 1/032 (2006.01)

 F42B 12/76 (2006.01)

 F42B 5/285 (2006.01)

 F42B 5/307 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 

Zielonka

(72) KRYSIŃSKI BOGDAN MACIEJ; BORKOWSKI JACEK

(54) Sposób zablokowania bezpośredniego dostępu 
do zasadniczego ładunku materiału wybuchowego 
zaelaborowanego w skorupie środka bojowego, 
zwłaszcza pocisku, za pomocą specjalnej przegrody 
zabezpieczającej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zablokowania bezpo-

średniego dostępu do zasadniczego ładunku materiału wybucho-

wego, zaelaborowanego w skorupie środka bojowego, zwłaszcza 

pocisku, za pomocą specjalnej przegrody zabezpieczającej, polega-

jący na umieszczeniu w środku bojowym, między inicjatorem dzia-

łania, a zasadniczym ładunkiem wybuchowym specjalnej, szczelnej 

przegrody zabezpieczającej. Sposób polega na tym, że przegroda 

zabezpieczająca jest wypukłym co najmniej jednostronnie, sztyw-

nym elementem konstrukcyjnym, wykonanym z twardego materia-

łu o chemicznie obojętnej powierzchni, przy czym wypukła, twarda 

powierzchnia przegrody zabezpieczającej skierowana jest w stronę 

inicjatora działania środka bojowego, zaś jej powierzchnia boczna, 

na całym obwodzie, jest połączona z powierzchnią boczną skorupy 

środka bojowego, ponadto materiał konstrukcyjny przegrody ma 

strukturę jednolitą lub wielowarstwową. Dodatkowo, przegroda 

zabezpieczająca może być jednoelementowa albo wieloelemen-

towa. Wykorzystanie specjalnie skonstruowanej przegrody w ww. 

kształcie i właściwościach materiałowych praktycznie uniemożliwia 

wydostanie przez osoby nieuprawnione zasadniczego materiału 

wybuchowego poza skorupę środka bojowego, takiego jak pocisk 

artyleryjski, pocisk rakietowy, mina, bomba.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 403002 (22) 2013 03 05

(51) G01B 11/24 (2006.01)

 G01C 11/00 (2006.01)

(71) FILIPOWSKI SZYMON, Kraków

(72) FILIPOWSKI SZYMON

(54) Czynny analizator kształtów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób działania układu odczy-

tującego kształty w przestrzeni za pomocą dalmierza (1) umiesz-

czonego na obrotowej głowicy (2, 3) oraz urządzenia odbierającego 

i analizującego (4) odczytane zależności. Po analizie urządzenie (4) 

przekazuje dane (5) do głowicy (2, 3) o obrocie głowicy i dalszym 

odczycie. Obrót głowicy zależny jest od poprzednio odczytanych 

przez dalmierz (1) wartości przeanalizowanych przez urządzenie (4). 

Punkty pomiaru (7) zagęszczane są w tych obszarach ustawienia 

głowicy gdzie z analizy wynika zmiana funkcji lub charakteru krzy-

wej, krzywizny.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 03 20

A1 (21) 403090 (22) 2013 03 11

(51) G01D 18/00 (2006.01)

 G05B 17/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) BŁACHUTA MARIAN; GRYGIEL RAFAŁ; CZYBA ROMAN; 

SZAFRAŃSKI GRZEGORZ

(54) Sposób estymacji kątów Eulera z wykorzystaniem 
fi ltracji Kalmana

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób estymacji kątów Eulera 

określających orientację obiektu w przestrzeni bez potrzeby stoso-

wania nieliniowego opisu orientacji, równań kinematyki obiektu 

oraz macierzy rotacji. Sposób polega na tym, że za pomocą bloku 

rozprzęgającego przelicza się prędkości kątowe zmierzone żyro-

skopem w układzie obiektu do układu związanego z Ziemią oraz 

wykorzystując fi ltry Kalmana w trzech niezależnych kanałach obli-

cza się poszukiwane kąty Eulera, przy czym w każdej z pętli pręd-

kość kątowa skorygowana o estymatę ich obciążenia w układzie 

związanym z Ziemią zostaje poddana operacji całkowania a uzy-

skaną w ten sposób ocenę kąta czujnika w przestrzeni odejmuje się 

od estymaty kąta otrzymanej przy pomocy odczytów z akcelero-

metrów i magnetometrów, a następnie różnicę tę podaje się na fi ltr 

Kalmana wypracowujący wartość oceny obciążenia w ten sposób, 

by różnica pomiędzy oceną kąta Eulera będącego wynikiem całko-

wania równań kinematyki a oceną pochodzącą z akcelerometrów 

i magnetometrów była równa zero.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 12 09

A1 (21) 403088 (22) 2013 03 11

(51) G01G 23/01 (2006.01)

 G01G 11/00 (2006.01)

 F23K 3/16 (2006.01)

(71) ZAKŁAD REALIZACYJNO-PROJEKTOWY OBIEKTÓW 

OCHRONY EKOLOGICZNEJ EKO-PAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) PARNICKI WŁADYSŁAW; PARNICKI ADAM; 

SIKLUCKI GRZEGORZ; GUCIO ARKADIUSZ
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(54) Sposób i układ legalizacji wag taśmowych 
podawanego paliwa stałego do palenisk kotłów 
energetycznych

(57) Sposób, charakteryzuje się tym, że zbiornik kotłowy zasilania 

paleniska paliwem stałym sporządzonym na bazie węgla opróżnia 

się do minimalnej dopuszczalnej pojemności technologicznej, ko-

rzystnie dolnego poziomu, po czym odcina się połączenie z pa-

leniskiem kotłowym (5) dokonując jego zawieszenia na zespole 

wag tensometrycznych (8) poprzez odblokowanie nośnych pod-

pór okresowych (9) i dokonaniu sumarycznego odczytu wskazań 

obciążających, a następnie po napełnieniu zbiornika do pełnej 

dopuszczalnej objętości, korzystnie górnego poziomu uzyskany 

odczyt wskazań zespołu wag tensometrycznych porównuje się 

ze wskazaniami wagi taśmowej, dokonując legalizacji ich wskazań. 

Układ, złożony z stacji rozładunkowej, wagi taśmowej, układu prze-

nośników taśmowych, zbiornika kotłowego, charakteryzuje się tym, 

że ma zbiornik kotłowy (3) zasilającego palenisko kotła (5) paliwem 

stałym sporządzonego na bazie węgla wyposażony w sondę mini-

malnego dopuszczalnego dolnego poziomu, zawieszonego na ze-

spole wag tensometrycznych (8) wspomaganych nośnymi podpo-

rami okresowymi (9) posadowionymi na podporach stałych (10), 

a lej (11) zbiornika kotłowego (3) jest zaopatrzony w zasuwę odcina-

jącą (12), poniżej której jest kompensator łączący (13) z paleniskiem 

kotłowym (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403053 (22) 2013 03 07

(51) G01N 3/04 (2006.01)

 B25B 5/00 (2006.01)

 G07D 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Uchwyt do wymiany i mocowania głowicy, 
zwłaszcza w urządzeniach testujących dokumenty

(57) Uchwyt do wymiany i mocowania głowic, zwłaszcza w urzą-

dzeniach testujących dokumenty zawierający obejmy - górną (7) 

i dolną (6), posiadające rozcięcia o szerokości większej od korpusu (1) 

głowicy w miejscu wybrań (11), i szerokości elementu (15) uchwy-

tu (5) zabezpieczającego przed obrotem głowicy, a do obejmy gór-

nej (7) przykręcony jest zespół blokady (10) głowicy wymiennej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403031 (22) 2013 03 07

(51) G01N 3/20 (2006.01)

 G01N 3/02 (2006.01)

 G07D 7/18 (2006.01)

 G07D 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Mechanizm krótkiego skoku, realizujący nacisk 
głowicy pomiarowej, zwłaszcza w testerze 
do sferycznego wyginania dokumentów

(57) Mechanizm krótkiego skoku, realizujący nacisk głowicy po-

miarowej, zwłaszcza w testerze do sferycznego wyginania do-

kumentów, zawierający równoległe tarcze (1, 2), współpracujące 

wzajemnie poprzez przegubowo połączone z nimi co najmniej 

trzy cięgna, stopę pomiarową (5) oraz współpracujący z nią czujnik 

nacisku, gdzie tarcza (1) połączona jest trwale z wałem (9), do które-

go przyłączony jest napęd.

(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403033 (22) 2013 03 07

(51) G01N 3/20 (2006.01)

 G01N 3/02 (2006.01)

 G07D 7/18 (2006.01)

 G07D 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie kalibrujące do określania przegięcia 
dokumentu pod określonym obciążeniem, 
zwłaszcza paszportu

(57) Urządzenie kalibrujące do określania przegięcia dokumentu 

pod określonym obciążeniem, zwłaszcza paszportu zawierają-

ce co najmniej korpus (1), wytworzony korzystnie z lekkich sto-

pów ze stabilizowanymi w korpusie (1) prowadnicami liniowymi 

i umieszczonym na nich wózkiem, w którym wózek wyposażony 

jest w wyprowadzony z korpusu urządzenia przez podłużną szcze-

linę wspornik (20) z ruchomymi i równoległymi rolkami(3) oraz 

ze wskaźnikiem (5) współpracującym z umieszczonym w pobliżu 

szczeliny korpusu przymiarem - skalą (6), a pod rolkami ruchomy-

mi (3) zamocowana jest para stałych rolek (4), przy czym rolki sta-

łe (4) i ruchome (3) są do siebie równoległe, a wzajemna odległość 

osi rolek stałych (4) jest różna od wzajemnej odległości od siebie 

rolek ruchomych (3), a dokument dostarczany jest do układu po-

miarowego uchwytem (15).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403032 (22) 2013 03 07

(51) G01N 3/26 (2006.01)

 G01N 3/02 (2006.01)

 G07D 7/18 (2006.01)

 G07D 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Mechanizm napędu realizujący ruch złożony 
o zmiennych parametrach, zwłaszcza w testerze 
do naprzemiennego skręcania dokumentów

(57) Mechanizm napędu realizujący ruch złożony o zmiennych 

parametrach, zwłaszcza w testerze do naprzemiennego skręcania 

dokumentów zawiera co najmniej dwie tarcze (1) i (2) obrócone 

wzajemnie o 180° oraz zestawione z nimi tarcze (3) i (4) wyposa-

żone w bieżnie (19) i (20), ramię sterujące (13), wałek wielowypusto-

wy (5) oraz listwy (8) i (9) z rolkami (elementami) tocznymi (6) i (7).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403054 (22) 2013 03 07

(51) G01N 3/30 (2006.01)

 G01N 3/303 (2006.01)

 G07D 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie do wyeliminowania wpływu masy 
uchwytu głowicy na masę stempla testowego, 
zwłaszcza w urządzeniach testujących dokumenty

(57) Urządzenie do wyeliminowania wpływu masy uchwytu gło-

wicy testowej na masę stempla testowego, zwłaszcza w urządze-

niach testujących dokumenty zawierające unoszony wzdłuż pro-

wadnicy (4) uchwyt o stałej masie, w którym uchwyt wyposażony 

jest w żerdź (3) dodatkowego obciążenia wraz z gniazdem stempla 

testowego (11) i współpracuje z zespołem hamowania uchwytu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403112 (22) 2013 03 12

(51) G01N 19/04 (2006.01)

 G01N 33/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) RUDAWSKA ANNA; DZWONKOWSKI ŁUKASZ
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(54) Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, 
zwłaszcza powierzchni płaskich

(57) Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza 

powierzchniami płaskimi charakteryzuje się tym, że składa się z kor-

pusu (1) w kształcie płyty prostopadłościennej, na której w części 

środkowej znajduje się rowek (2) trapezowy, przechodzący wzdłuż 

szerokości korpusu (1), zaś w górnej powierzchni korpusu (1) zamo-

cowana jest płytka (3) ustalająca prostopadle do rowka (2) trape-

zowego i wzdłuż osi korpusu (1). W części zewnętrznej korpusu (1) 

wzdłuż jego osi znajdują się dwa symetrycznie wykonane rowki tra-

pezowe niedochodzące do końca płytki (3). Przyrząd ten posiada 

w rowku (2) trapezowym znajdującym się w korpusie (1), po obu 

jego końcach umieszczone symetrycznie elementy (5) ustalające, 

zaś po obu końcach rowków trapezowych znajdują się elementy (6) 

ustalające próbki elementów klejonych. Elementy (5) i (6) posiada-

ją sworznie (7) ustalające elementy (5) i (6) względem górnej po-

wierzchni korpusu (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403129 (22) 2013 03 13

(51) G01N 30/88 (2006.01)

 G01N 30/56 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 

Toruń

(72) SZUMSKI MICHAŁ; BUSZEWSKI BOGUSŁAW

(54) Urządzenie do wytwarzania złóż monolitycznych 
i monolitycznych kolumn chromatografi cznych 
z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie 
nadkrytycznym

(57) Urządzenie do wytwarzania złóż monolitycznych i monoli-

tycznych kolumn chromatografi cznych z zastosowaniem ditlenku 

węgla w stanie nadkrytycznym złożone jest z reaktora (1), zaopa-

trzonego w manometr (2), zawór wlotowy (3) i złącze 4 do pustej 

kolumny chromatografi cznej (5). Do złącza (4) przyłącza się pustą 

kolumnę chromatografi czną (5), zakończoną ogranicznikiem prze-

pływu (6) i zaworem odcinającym wylotowym (7). Ditlenek węgla 

dostarcza się do reaktora (1) ze zbiornika (8) za pomocą pompy 

stałociśnieniowej (9), przy czym reaktor (1) zbudowany jest z cylin-

dra i dwóch pokryw, mocowanych do cylindra rozłącznie tak, aby 

zapewnić szczelność połączenia przy ciśnieniach 40-60 MPa. Złą-

cze (4) jest takiego rodzaju, aby było zgodne ze złączami (4) zasto-

sowanej kolumny chromatografi cznej w postaci kapilary (5).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403083 (22) 2013 03 11

(51) G01R 15/18 (2006.01)

 G01R 27/00 (2006.01)

 G01R 19/00 (2006.01)

 G01R 1/22 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom

(72) OLCZYKOWSKI ZBIGNIEW; CZYŻ JACEK

(54) Sposób wyznaczania parametrów elektrycznych 
zwłaszcza rezystancji i reaktancji toru 
wielkoprądowego pieca łukowego

(57) Sposób wyznaczania parametrów elektrycznych zwłaszcza 

rezystancji i reaktancji toru wielkoprądowego pieca łukowego, 

który to tor wielkoprądowy obejmuje połączone szeregowo elek-

trody, uchwyty elektrod, szyny lub rury ramion elektrod, przewody 

giętkie oraz połączenia szyn do transformatora, charakteryzuje się 

tym, że przy zanurzeniu wszystkich trzech elektrod w roztopionym 

metalu jednocześnie przeprowadza się zwarcie przy zasilaniu pieca 

najmniejszym napięciem i największą indukcyjnością w torze wiel-

koprądowym, przy czym w trakcie zwarcia rejestruje się miernikiem 

parametrów jakości energii elektrycznej co określony odstęp czasu, 

korzystnie 5 s, wartości prądu i napięcia zwarcia, po czym sporzą-

dza się charakterystyki tych wielkości elektrycznych w funkcji czasu 

zwarcia wszystkich trzech elektrod z roztopionym metalem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403079 (22) 2013 03 11

(51) G02B 13/14 (2006.01)

 G02B 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa

(72) SYPEK MACIEJ; BŁOCKI NARCYZ BOGUSŁAW; 

KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ; JAROSZEWICZ ZBIGNIEW

(54) Refrakcyjny element optyczny do atermalizacji 
termowizyjnych układów obrazujących

(57) Element optyczny stanowi element nasadkowy o zmiennej 

ogniskowej wykonany z bryły o podstawie kołowej, mocowany 

rozłącznie na wyjściu układu obrazującego. Jego powierzchnia 

czołowa ma profi l o zarysie wypukłym z promieniowym uskokiem, 

wznoszący się śrubowo od krawędzi dolnej (1) do krawędzi gór-

nej (2) uskoku.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403084 (22) 2013 03 11

(51) G06F 15/167 (2006.01)

 G06F 11/07 (2006.01)

 G11C 7/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra

(72) ADAMSKI MARIAN; SAŁAMAJ MAREK

(54) Układ pamięci podwójnej
(57) Wynalazek dotyczy układu pamięci podwójnej zawierającej 

dwa jednakowe obszary pamięci (P1, P2). Układ pamięci podwój-

nej (M) zawiera komparator (K) z jednobitowym portem wyjścio-

wym komparatora i dwoma wielobitowymi portami wejściowymi 

komparatora: pierwszym (IK1) i drugim (IK2). Pierwszy port wejścio-

wy komparatora (IK1) połączony jest z wielobitowym portem wej-

ściowo-wyjściowym pierwszego obszaru pamięci (IOP1), zaś drugi 
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port wejściowy komparatora (IK2) połączony jest z wielobitowym 

portem wejściowo-wyjściowym drugiego obszaru pamięci (IOP2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402980 (22) 2013 03 04

(51) G06K 17/00 (2006.01)

 G06Q 50/10 (2012.01)

 B07C 5/34 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Sposób kodowania informacji o składzie 
materiałowym sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że dokonuje się 

zapisu informacji o składzie materiałowym, a także obecności ma-

teriałów niebezpiecznych, metali szlachetnych i metali rzadkich lub 

ziem rzadkich w postaci dowolnego kodu 2D, korzystnie za pomocą 

kodów powszechnie stosowanych jak DataMatrix, QR i/lub na iden-

tyfi katorze radiowym -tagu RFID, przy czym informacje zapisuje się 

w postaci uproszczonej, tak, aby można było na etapie demontażu 

urządzenia przeznaczonego do złomowania i recyklingu, bezpo-

średnio z odczytu kodu 2D lub etykiety radiowej RFID oszacować 

zawartość podstawowych materiałów konstrukcyjnych (składu 

surowcowego) w demontowanym urządzeniu, a także informacje 

o obecności i zawartości materiałów niebezpiecznych, metali szla-

chetnych i metali rzadkich lub ziem rzadkich.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402963 (22) 2013 03 01

(51) G08B 5/36 (2006.01)

 G02B 27/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) BUJNOWSKI ADAM; BUJNOWSKI PRZEMYSŁAW; 

KACZMAREK MARIUSZ; RUMIŃSKI JACEK; 

WTOREK JERZY

(54) Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc 
w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji 
tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób lokalizacji statycznych 

obiektów lub stałych miejsc w przestrzeni zwłaszcza charakteryzu-

jący się tym, że w etapie przygotowawczym zapisuje się w pamięci 

urządzenia cyfrowego współpracującego ze źródłem światła (5) 

współrzędne lokalizacji położenia statycznych obiektów lub sta-

łych miejsc. Następnie przypisuje się tym współrzędnym lokalizacji 

położenia nazwy obiektów i/lub miejsc, oraz zapisuje się w pamięci 

urządzenia cyfrowego sygnały lokalizacyjne odpowiadające po-

szczególnym obiektom i miejscom. Podczas lokalizacji żądanego 

obiektu lub miejsca generuje się przypisany sygnał lokalizujący, 

który kieruje się do mikrokontrolera współpracującego ze źródłem 

światła (5) oraz z urządzeniem cyfrowym i wzrokowo odnajduje się 

punkt świetlny utworzony na lokalizowanym obiekcie lub w loka-

lizowanym miejscu. Przedmiotem wynalazku jest również urzą-

dzenie i układ do realizacji tego sposobu charakteryzujące się tym, 

że składa się z nieruchomej płaskiej podstawy (1), na której zamoco-

wany jest obrotowo korpus (2) zaopatrzony w czaszę (6). Wewnątrz 

korpusu (2) umieszczony jest pierwszy silnik krokowy (3), przy czym 

oś pierwszego silnika krokowego (3) przytwierdzona jest pionowo 

do nieruchomej podstawy (1). W czaszy (6) wycięta jest obwodo-

wo, korzystnie wierzchołkowo szczelina (7), w której przesuwnie 

osadzone jest działko optyczne (15). Mikrokontroler współpracuje 

z modułem komunikacji audio (13) składającym się z mikrofonu 

i głośnika, z modułem komunikacji bezprzewodowej (11), z modu-

łem kamery (14).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403139 (22) 2013 03 13

(51) G09B 9/058 (2006.01)

(71) TECHMAŃSKI JACEK PAWEŁ, Klepacze; TECHMAŃSKI 

KRZYSZTOF EDWARD, Białystok

(72) TECHMAŃSKI JACEK PAWEŁ; TECHMAŃSKI KRZYSZTOF 

EDWARD

(54) Urządzenie do nauki jazdy motocyklem na tylnym 
kole

(57) Urządzenie do nauki jazdy motocyklem na tylnym kole wy-

posażone w podest, rolkę jezdną, pochylnię i stojak charakteryzuje 

się tym, że posiada dwa niezależne od siebie układy wytracania 

mocy motocykla, pierwszy poprzez bęben obrotowy bezwładno-

ściowy (9) oraz drugi liniowy poprzez oporowy układ siłowników 

hydraulicznych lub elektrycznych (10). Urządzenie może posiadać 

zawieszoną wahadłowo w ramie głównej urządzenia ramę wy-

chylną zawierającą układy wytracania mocy tj; bęben obrotowy 

bezwładnościowy (9), układ siłowników hydraulicznych lub elek-

trycznych (10), ponadto rolki jezdne (7) oraz zespół amortyzatorów 

i sprężyn. Urządzenie może mieć dodatkowy układ wspomagania 

procesu podnoszenia koła przedniego usytuowanego w ramie 

głównej z regulowanym układem sprężynującym zamocowanym 

do podestu głównego urządzenia oraz podest dla instruktora 

i ucznia.

(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403052 (22) 2013 03 07

(51) G10L 19/00 (2013.01)

 H04H 20/00 (2008.01)

(71) PIOTROWSKA AGNIESZKA, Lachtorzew

(72) PIOTROWSKA AGNIESZKA

(54) Sposób i fi ltr do usuwania danych skrytych
(57) Sposób i fi ltr w systemach telekomunikacyjnych charaktery-

zujący się tym, że sygnał w torze komunikacji pakietowej poddaje 

się normalizacji poprzez przywrócenie wartości domyślnych ramki 

transportowej eliminując dane ukryte. Ponadto przedmiotem zgło-

szenia jest sposób i fi ltr skrytych danych charakteryzujący się tym, 

że w celu eliminacji danych ukrytych w sygnał danych poddaje się 

działaniu modułu realizującego funkcję degradującą.

(22 zastrzeżenia)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 403078 (22) 2013 03 11

(51) H01B 13/012 (2006.01)

(71) BOGUCKI JACEK FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA JB, 

Wieluń

(72) ZAKRĘTA BARTŁOMIEJ

(54) Sposób wytwarzania wiązek przewodów i wiązka 
przewodów

(57) Sposób wytwarzania wiązek przewodów, w którym ułożone 

w wiązkę przewody przeciąga się przez elastyczną rurę otulinową. 

Rurę otulinową (11) układa się na wzdłużnym blacie stołu monta-

żowego, umieszczając jej przedni odcinek przy przedniej krawędzi 

blatu, od strony tylnego końca do rury otulinowej (11) wprowadza 

się sztywną linkę (34) i elastyczną linkę (35) przyłączone do obejmy, 

po czym wysuniętą poza przedni koniec rury otulinowej obejmę 

mocuje się do przewodów (12-14), które mają utworzyć wiązkę, przy 

czym elastyczna linka (35) jest prowadzona od przedniej części blatu 

w kierunku tylnej części blatu i poprzez rolkę pod blatem w kierunku 

przedniej części blatu, gdzie jest nawinięta na napędzany wałek (39), 

a następnie uruchamia się napęd wałka (39) i steruje się prędkością 

obrotową wałka (39) zmniejszając prędkość obrotową wałka (39), gdy 

zwiększa się opór stawiany przez elastyczną linkę (35).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403014 (22) 2013 03 06

(51) H01J 37/20 (2006.01)

 G01N 1/28 (2006.01)

 G01Q 30/08 (2010.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) SŁÓWKO WITOLD

(54) Uchwyt do śluzowania próbek w skaningowym 
mikroskopie elektronowym

(57) Uchwyt do ślubowania próbek w skaningowym mikroskopie 

elektronowym wyposażonym w śluzę przedmiotową i przystoso-

wanym do pracy w warunkach środowiskowych, ma korpus (9) wy-

konany z aluminium i przystosowany do przesuwnego mocowania 

na płytce nośnej zespołu chłodzącego (1) połączonego z miedzia-

ną podstawą stolika (10) nazywanego skrótowo stolikiem Peltiera. 

Korpus (9) ma formę talerza z podłużnym kanałem mocującym 

wykonanym w jego dnie. Kanał w korpusie (9) siodłowo obejmuje 

zespół chłodzący (1) pozostawiając odstęp do podstawy stolika (10). 

Po obu stronach kanału mocującego, w miejscach gdzie korpus (9) 

ma większą grubość znajdują się dwie owalne komory zwiększa-

jące objętość obszaru magazynującego wodę (2) zajmującego 

przestrzeń wokół talerzyka próbki (4), ograniczoną od góry przez 

pokrywę (8).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403114 (22) 2013 03 12

(51) H01L 23/60 (2006.01)

 H05K 9/00 (2006.01)

(71) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Bochnia

(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ; BRZEGOWY RAFAŁ

(54) Układ zabezpieczający układów elektrycznych 
przed uszkodzeniami wywołanymi ładunkami 
elektrostatycznymi i sposób zabezpieczania 
układów elektrycznych przed uszkodzeniami 
wywołanymi ładunkami elektrostatycznymi

(57) W układzie zabezpieczającym układów elektrycznych, przed 

uszkodzeniami wywołanymi ładunkami elektrostatycznymi, wy-

posażonych w płytę z układami i podzespołami elektronicznymi 

połączonymi obwodami elektrycznymi zawierającym metalowe 

warstwy ekranujące tworzące ekran (30) i zabezpieczające przed 

uszkodzeniami wywołanymi ładunkami elektrostatycznymi, mię-

dzy którymi znajdują się układy i podzespoły elektroniczne i/lub 

co najmniej jedna wewnętrzna warstwa z obwodami elektryczny-

mi łączącymi układy i podzespoły elektroniczne, do jednej z meta-

lowych warstw ekranujących jest podłączony główny równoległy 

układ RC (51, 52), który jest połączony z jednym z biegunów (-U, +U) 

układu zasilania płyty (40), a do innej metalowej warstwy ekranują-

cej jest podłączony dodatkowy równoległy układ RC (53, 54), który 
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jest połączony z pozostałym biegunem (-U, +U) układu zasilania 

płyty.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 403116 (22) 2013 03 12

(51) H01L 23/60 (2006.01)

 H05K 9/00 (2006.01)

(71) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Bochnia

(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ; BRZEGOWY RAFAŁ

(54) Urządzenie elektroniczne wyposażone w układ 
zabezpieczający przed uszkodzeniami wywołanymi 
ładunkami elektrostatycznymi

(57) W urządzeniu elektronicznym (1) wyposażonym w układ 

zabezpieczający (50) przed uszkodzeniami wywołanymi ładun-

kami elektrostatycznymi i posiadającym płytkę z metalowymi 

warstwami ekranującymi tworzącymi ekran (30), między którymi 

znajdują się układy i podzespoły elektroniczne i/lub co najmniej 

jedna wewnętrzna warstwa z obwodami elektrycznymi łączącymi 

układy i podzespoły elektroniczne, do jednej z metalowych warstw 

ekranujących (31, 32, 34, 35) jest podłączony główny równoległy 

układ RC (51, 52), który jest połączony z jednym z biegunów (-U, +U) 

układu zasilania płyty (62) z obwodami elektrycznymi, układami 

i podzespołami elektronicznymi (20, 38), a do innej z metalowych 

warstw ekranujących (31, 32, 34, 35) jest podłączony dodatkowy 

równoległy układ RC (53, 54), który jest połączony z pozostałym 

biegunem (-U, +U) układu zasilania płyty (40).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403045 (22) 2013 03 07

(51) H01M 4/02 (2006.01)

 H01G 9/02 (2006.01)

 H01G 9/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) FRĄCKOWIAK ELŻBIETA; LOTA GRZEGORZ; 

MELLER MIKOŁAJ; FIC KRZYSZTOF

(54) Kondensator elektrochemiczny operujący 
w roztworze cieczy jonowej zawierającej anion 
jodkowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest kondensator elektrochemiczny 

operujący w roztworze cieczy jonowej zawierającej anion jodkowy. 

Kondensator tego rodzaju znajduje zastosowanie jako urządzenie 

do magazynowania energii. Kondensator elektrochemiczny składa 

się z dwóch elektrod wykonanych z materiału węglowego o rozwi-

niętej powierzchni właściwej co najmniej 200 m2g-1 usytuowanych 

w elektrolicie i oddzielonych separatorem. Kondensator charakte-

ryzuje się tym, że elektrolitem jest ciecz jonowa zawierająca anion 

jodkowy, korzystnie jodek 1-metylo-3-propyloimidazoliowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403044 (22) 2013 03 07

(51) H01M 4/04 (2006.01)

 H01G 9/02 (2006.01)

 H01G 9/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) FRĄCKOWIAK ELŻBIETA; LOTA GRZEGORZ; 

MELLER MIKOŁAJ; FIC KRZYSZTOF

(54) Kondensator elektrochemiczny pracujący 
w elektrolicie organicznym zawierającym anion 
jodkowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest kondensator elektrochemiczny 

pracujący w elektrolicie organicznym zawierającym anion jodkowy. 

Kondensator tego rodzaju znajduje zastosowanie jako urządzenie 

do magazynowania energii. Kondensator elektrochemiczny pra-

cujący w elektrolicie organicznym zawierającym anion jodkowy, 

składa się z dwóch elektrod wykonanych z materiału węglowego 

o rozwiniętej powierzchni właściwej co najmniej 200 m2g-1 usytu-

owanych w elektrolicie, oddzielonych separatorem i charakteryzuje 

się tym, że elektrolitem jest organiczny roztwór zawierający anion 

jodkowy o stężeniu 0,01 mol L-1 - 1 mol L-1, korzystnie 0,5 mol L-1.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403118 (22) 2013 03 12

(51) H02J 7/34 (2006.01)

 G01R 31/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Warszawa

(72) GODLEWSKI PAWEŁ; KOBUS RYSZARD; 

CHOJNACKI BOGDAN; NIECHODA KAZIMIERZ; 

OLECHOWSKI KRZYSZTOF
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(54) Układ do automatyzacji pomiarów pojemności 
baterii akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej

(57) W układzie pomiędzy biegunem ujemnym (-) każdej z baterii 

akumulatorów (B1-Bn) z zaciskiem (b), a szyną ujemną (-) siłowni, 

bezpośrednio lub poprzez wspólny wyłącznik podnapięciowy 

i indywidualny bezpiecznik bateryjny, włączone jest dedykowa-

ne dla każdej z baterii urządzenie kontrolne (TBA-BN), przy czym 

do zacisku (b) połączonego z baterią dołączone jest wejście pierw-

sze (-B) urządzenia kontrolnego (TBA-BN), do zacisku (s) połączo-

nego z bezpiecznikiem baterii dołączone jest wejście drugie (-S) 

urządzenia kontrolnego (TBA-BN), a do szyny systemowej dodat-

niej (+) siłowni dołączone jest wejście trzecie (M) tego urządzenia 

kontrolnego (TBA-BN), przy czym wejście pierwsze (-B) urządzenia 

kontrolnego (TBA-ST) połączone jest wewnętrznie w urządzeniu, 

poprzez połączony z układem sterowania (ST) stycznik elektronicz-

ny (EP), z wejściem drugim (-S) urządzenia kontrolnego (TBA-ST).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403132 (22) 2013 03 13

(51) H02J 7/34 (2006.01)

 H02J 1/04 (2006.01)

 B60M 1/12 (2006.01)

(71) MY-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) DMOWSKI MAREK; STRUKOWICZ KRZYSZTOF; 

SKONIECZNY STANISŁAW; GUTOWSKI RADOSŁAW

(54) Sposób i układ do magazynowania energii 
elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego 
na liniach kolejowych

(57) Sposób polega na tym, że wytwarza się napięcie niższe od na-

pięcia panującego na szynie kolejowej, a z sieci trakcyjnej, względnie 

energetycznej pobiera się energię do wytworzenia napięcia sta-

łego, o potencjale niższym od potencjału szyny kolejowej, które 

to napięcie doprowadza się do układu ładowania baterii akumula-

torów litowych, stanowiących magazyn energii dla sieci trakcyjnej 

w chwilach jej dużego obciążenia, a prąd ładowania kontroluje się 

przez zmianę rezystancji w układzie ładowania. Sieć trakcyjna (1), 

przykładowo +3 kV, poprzez zespół wyłącznikowo-odłączniko-

wy (2) jest połączona z biegunem dodatnim baterii akumulatorów 

litowych (3), a jej biegun ujemny jest poprzez diodę (D1) i tranzy-

stor (T1) połączony z szyną kolejową (4), a także poprzez diodę (D2) 

i rezystor zmienny (Rz) jest połączony z szyną obniżonego napię-

cia (-U), która jest przyłączona do urządzenia (6) wytwarzającego 

napięcie stałe (-U), połączonego z szyną kolejową (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403080 (22) 2013 03 11

(51) H02K 1/02 (2006.01)

 H02K 15/02 (2006.01)

 H01F 1/00 (2006.01)

 H01F 7/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) ŚLUSAREK BARBARA; JANKOWSKI BARTOSZ; KAPELSKI 

DARIUSZ; KARBOWIAK MARCIN; PRZYBYLSKI MAREK

(54) Sposób wytwarzania hybrydowego magnesu 
trwałego z proszków magnetycznie twardych 
do wirników maszyn elektrycznych oraz hybrydowy 
magnes trwały wytworzony tym sposobem

(57) Sposób wytwarzania hybrydowego magnesu trwałego pole-

ga na tym, że przed procesem zasypywania przygotowuje się prosz-

ki magnetycznie twarde o właściwościach magnetycznych typu 

A oraz typu B, następnie w matrycy na granicy obszarów umiesz-

cza się odpowiednio dopasowane cienkie przekładki ze sztyw-

nego materiału, po czym matrycę zasypuje się jednocześnie lub 

naprzemiennie proszkiem magnetycznie twardym o właściwo-

ściach magnetycznych typu A i proszkiem magnetycznie twardym 

o właściwościach magnetycznych typu B. Nasypane proszki rów-

nomiernie rozprowadza się i wstępnie zagęszcza poprzez stosowa-

nie ciśnienia prasowania o obniżonej wartości wynoszącej 1 - 25% 

ciśnienia roboczego, po czym usuwa się przekładki a wstępnie 

zagęszczone proszki prasuje się pod ciśnieniem 700 – 900 MPa 

i utwardza w temperaturze 150 - 500°C w czasie 1 - 3 godzin. Hy-

brydowy magnes trwały ma co najmniej cztery obszary, przy czym 

co najmniej dwa obszary są wypełnione materiałem magnetycznie 

twardym (1) o właściwościach magnetycznych typu A oraz dwa 

obszary wypełnione materiałem magnetycznie twardym (2) o wła-

ściwościach magnetycznych typu B. Obszary A i B rozmieszczone 

są naprzemiennie.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403081 (22) 2013 03 11

(51) H02K 1/02 (2006.01)

 H02K 15/02 (2006.01)

 H01F 1/00 (2006.01)

 H01F 7/02 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) ŚLUSAREK BARBARA; JANKOWSKI BARTOSZ; KAPELSKI 

DARIUSZ; KARBOWIAK MARCIN; PRZYBYLSKI MAREK

(54) Hybrydowy magnes trwały z proszków 
magnetycznie twardych, zwłaszcza do urządzeń 
elektromagnetycznych

(57) Hybrydowy magnes trwały z proszków magnetycznie twar-

dych, zwłaszcza do urządzeń elektromagnetycznych wytworzony 

w procesie prasowania proszkowych materiałów magnetycznie 

twardych zawiera co najmniej dwa obszary, przy czym co najmniej 

jeden z obszarów (2) jest wypełniony materiałem magnetycznie 

twardym o właściwościach magnetycznych typu A i co najmniej 

jeden obszar (1, 3) jest wypełniony materiałem magnetycznie twar-

dym o właściwościach magnetycznych typu B.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402979 (22) 2013 03 04

(51) H02K 3/24 (2006.01)

 H02K 3/50 (2006.01)

(71) TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec

(72) KARDAS DAMIAN; DUSZA TOMASZ; KUPCZYK 

ALEKSANDER; BARON DARIUSZ; SIREK GRZEGORZ

(54) Połączenie prądowe, chłodzone bezpośrednio lub 
pośrednio, zwłaszcza do generatorów

(57) Połączenie prądowe, chłodzone bezpośrednio lub pośrednio, 

zwłaszcza do generatorów, charakteryzujące się tym, że jeden prze-

wód (1), połączenia ma końcówkę, której powierzchnia dopasowana 

jest do kształtu powierzchni początku drugiego przewodu (2) tak, 

że po połączeniu przewody (1, 2), stanowią jeden element o jedna-

kowym wymiarze (D1), odpowiadającym gabarytom zewnętrznym 

przewodów (1, 2) na całej długości połączenia (l1). Znajdujące się 

wewnątrz przewodów (1, 2) kanały chłodzące stanowią jeden ka-

nał (4). Przewody (1, 2), połączone są materiałem łączącym (3), który 

znajduje się wewnątrz tego połączenia, pomiędzy powierzchnią 

końcówki pierwszego przewodu (1) i powierzchnią początku dru-

giego przewodu (2).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403010 (22) 2013 03 06

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno

(72) BOROWICZ MARCIN; ZIENIEWICZ DARIUSZ; 

RADZISZEWSKI TOMASZ

(54) Metoda połączenia, komunikacji i wymiany danych 
w samochodach z instalacjami gazowymi

(57) Metoda połączenia, komunikacji i wymiany danych w sa-

mochodach z instalacjami gazowymi charakterystyczna tym, 

że połączenie, urządzeń pracujących w systemach zasilania silnika 

spalinowego gazem, wspólną magistralą danych/ pozwala na bie-

żącą, stałą wymianę danych, pomiędzy jednym nadrzędnym urzą-

dzeniem diagnostycznym a dowolnym z urządzeń podłączonych 

do systemu oraz jednocześnie pomiędzy każdym z elementów sys-

temu gazowego między sobą osobno, nie zakłócając tym samym 

pracy całego systemu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403029 (22) 2013 03 05

(51) H05B 6/00 (2006.01)

 C21D 1/04 (2006.01)

(71) BIL ROBERT PAWEŁ, Pełczyce

(72) BIL ROBERT PAWEŁ

(54) Piec magnetyczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec magnetyczny przeznaczo-

ny do wytwarzania ciepła wykorzystanego w instalacji centralnego 

ogrzewania. Realizowane jest to za pomocą oddziaływania źródeł 

pola magnetycznego umieszczonych na obrotowych tarczach (2) 

na obudowę zbiornika wody (1), w którym podgrzewana jest woda. 

Oś, na której zamocowane są tarcze napędzana jest przez silnik (3). 

Całość zamontowana jest na ramie (4). Na tarczy magnetycznej (2) 

znajdują się na określonej średnicy specjalne gniazda (5). W gniaz-

dach umieszczone są źródła pola magnetycznego tj. magnesy. 

Rozmieszczenie magnesów jest naprzemiennie tzn. po źródle 

dodatnim następne w kolejności jest źródło ujemne, a po źródle 

ujemnym dodatnie. Materiał, z którego zbudowany jest zbiornik, 

to taki który nie wykazuje właściwości przyciągania przez magnes 

np. miedź i jego stopy, aluminium i jego stopy. Odległość, na jaką 

oddalone są tarcze (2) od zbiornika (1) jest minimalną odległością 

wywołującą efekt podgrzania wody w zbiorniku.

(7 zastrzeżeń)



II.  WZORY  UŻYTKOWE

DZIAŁ  A

PODSTAWOWE  POTRZEBY  LUDZKIE

U1 (21) 121799 (22) 2013 03 05

(51) A01B 35/16 (2006.01)

 A01B 35/28 (2006.01)

 A01B 35/18 (2006.01)

 A01B 39/08 (2006.01)

(71) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno

(72) ANIOŁ KAZIMIERZ; SYNOWIECKI MAREK

(54) Agregat uprawowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest agregat uprawowy, 

zawierający krótką bronę talerzową ze sprężyście połączonymi 

talerzami z ramą. Agregat uprawowy posiada ramę, która składa 

się z belki głównej (1), która od przodu posiada belkę poprzecz-

ną (18) z parami uchwytów (17) oraz od góry parę uchwytów (10). 

Z boków belka główna (1) posiada pary uchwytów, z którymi 

na sworzniach (14) są połączone pary uchwytów (7) belek wzdłuż-

nych (6) połączonych z parami belek poprzecznych (4) tworzących 

ramy. W środku pomiędzy parami uchwytów bocznych z belką 

główną (1) jest połączona od góry para uchwytów (2), z którymi 

na sworzniach (5) są połączone siłowniki (16), których drugie końce 

są połączone z uchwytami (15) belek zewnętrznych (6). Również 

z uchwytami (11) belek poprzecznych tylnych (4) siłownikiem (23) 

są połączone uchwyty (24) belki walców, która jest połączona za-

wiasowo z tylnymi belkami poprzecznymi (4).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121815 (22) 2013 03 07

(51) A01C 7/20 (2006.01)

 A01B 49/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA; 

WILCZEWSKI EDWARD; KASZKOWIAK JERZY

(54) Redlica do bruzdowego wysiewu nasion
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest redlica do bruzdowe-

go wysiewu nasion do siewnika, umożliwiająca przeprowadzenie 

wysiewu nasion w zagłębieniu -bruździe, bez konieczności przy-

krywania nasion warstwą gleby. Redlica ma dwa skrzydła (1), połą-

czone wspornikiem (2), oraz kanał wlotowy nasion (3) w postaci leja 

o zarysie owalu usytuowany na wsporniku (4), pomiędzy skrzydła-

mi (1), przy czym skrzydła mają długość w zakresie 10-14 cm i kąt 

rozwarcia 16-24 stopni.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121795 (22) 2013 03 04

(51) A01K 1/10 (2006.01)

 A01K 5/00 (2006.01)

(71) ŚWIERCZEK GRZEGORZ GTO, Karwiany

(72) ŚWIERCZEK GRZEGORZ

(54) Stół paszowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stół paszowy przezna-

czony do zadawania suchej paszy zwierzętom gospodarskim takim 

jak świnie lub krowy. Stół paszowy, charakteryzuje się tym, że jest 

zbudowany z płyty wygiętej pod kątem zbliżonym do prostego, 

przy czym płaska część (1) jest wielokrotnie większa od wygiętej 

części (2) pod kątem, która od tylnej strony ma wzmacniające że-

bra (3, 4), z których jedno żebro (3) przebiega wzdłuż pogrubionego 

zagięcia (5), zaś inne żebra (4) przebiegają wzdłuż krótszej wygiętej 

części (2) pod kątem.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121789 (22) 2013 03 01

(51) A22C 13/02 (2006.01)

(71) JAŻDŻEJEWSKI ANDRZEJ BMS-POLKRANZ, Charzykowy

(72) JAŻDŻEJEWSKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie do zdejmowania osłonki kiełbasianej 
z parówek

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządze-

nia do zdejmowania osłonki kiełbasianej z parówek. Rozwiązanie 

charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w rolkę podawczą bez-
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napędową (2), tor (1) podawania parówek w postaci kanału, nóż (4) 

sterowany pneumatycznie siłownikiem (9) nacinający parówki, re-

gulację pneumatyczną (7) docisku noża (4), regulację pneumatycz-

ną główną (8) i rozdmuchu naciętej osłonki za pomocą przewo-

du (5), wylotu (3) parówki oraz rolkę (6) ściągania odpadu osłonki.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121826 (22) 2013 03 11

(51) A42B 3/00 (2006.01)

 A42B 3/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra

(72) MROCZKOWSKI ANDRZEJ

(54) Hełm do ćwiczeń obrotów na głowie
(57) Wzór użytkowy dotyczy hełmu wojskowego do ćwiczeń 

obrotów na głowie zawierającego skorupę ochronną, wyściółkę, 

więźbę, koszyk i paski mocujące. Hełm wyposażony jest w, złożoną 

z okrągłej tarczy (17) i kształtowej tulei (16), obrotową głowicę (10) 

osadzoną w łożysku kulkowym (14), które osadzone jest na obsa-

dzie (13) przytwierdzonej do skorupy ochronnej (1) za pomocą śru-

by (11) wkręconej w gwintowany osiowy otwór (12) w obsadzie (13). 

W skorupie ochronnej (1) wykonany jest wzdłużny otwór (7) na śru-

bę (11). Pomiędzy obsadą (13) a skorupą ochronną (1) znajduje się 

nakładka wzmacniająca (8). Sprężysty pierścień osadczy głowi-

cy (18) usytuowany w obwodowym rowku we wnętrzu kształto-

wej tulei (16) obrotowej głowicy (10) i sprężysty pierścień osadczy 

obsady (15) usytuowany w obwodowym rowku w obsadzie (13) 

zabezpieczają łożysko kulkowe (14) przed przemieszczeniem.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121792 (22) 2013 03 04

(51) A47B 17/03 (2006.01)

 A47B 41/00 (2006.01)

(71) DUAL A. KRAJEWSKI, W. NIEKRASZEWICZ SPÓŁKA 

JAWNA, Zielona Góra

(72) GOŁĘBIOWSKI PAWEŁ; LEŚNIAŃSKI DANIEL

(54) Biurko, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest biurko, zwłaszcza dla 

osób niepełnosprawnych. Biurko, wyposażone jest w prostokątny 

blat (1) uchylny, którego przednia krawędź połączona jest z ramą (2) 

uchylnie, przy czym rama (2) zamocowana jest przesuwnie w ścia-

nach bocznych (4) połączonych blendą tylną (3). Do spodniej po-

wierzchni blatu (1) bliżej jego górnej krawędzi, zamocowany jest 

uchwyt (8), w którym zamocowany jest jeden koniec mechanizmu 

zapadkowo - wysuwnego (7) a drugi koniec mechanizmu (7) po-

łączony jest tuleją (9) z blendą tylną (3), ponadto ściany boczne (4) 

wyposażone są w stopki meblowe regulowane (10).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121824 (22) 2013 03 11

(51) A47B 31/00 (2006.01)

 A47B 7/00 (2006.01)

(71) FLORIAŃCZYK KATARZYNA, Zielona Góra

(72) FLORIAŃCZYK KATARZYNA

(54) Stół
(57) Stół zawierający blat, podstawę i dwie boczne ściany, cha-

rakteryzuje się tym, że wykonany jest z jednego zagiętego pro-

stokątnego arkusza (1) tworzywa sztucznego tworzącego bryłę 

o kształcie zbliżonym do wielościanu, otwartego z dwóch naprze-

ciwległych stron i przekroju zbliżonym do czworoboku, przy czym 

jedna z bocznych ścian (4a) jest utworzona przez stanowiące prze-

dłużenie blatu (2) i podstawy (3) zakończenia arkusza (1), których 

krawędzie (5a, 5b) są od siebie oddalone i spięte co najmniej jed-

nym łącznikiem (6).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121796 (22) 2013 03 04

(51) A47C 11/00 (2006.01)

 A47C 4/00 (2006.01)

(71) PIETRZAK MICHAŁ, Łódź

(72) PIETRZAK MICHAŁ

(54) Ławka cmentarna ze składanym siedliskiem 
i oparciem

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ławka, szczególnie 

cmentarna ze składanym siedliskiem i oparciem. Ławka posiada 

nogi (1) połączone łącznikiem (6), obracające się o 270 stopni siedli-

sko (2) oraz obrotowe oparcie (3). Oparcie (3) oraz siedlisko (2) po-
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siadają wspólną oś obrotu (7). Po złożeniu oparcia (3) i siedliska (2) 

zajmują one pozycje równoległą do nóg ławki (1).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121836 (22) 2013 03 13

(51) A47C 13/00 (2006.01)

(71) OTOCKI BARTOSZ MAXFREZ, Bielawa

(72) OTOCKI BARTOSZ

(54) Ławka składana
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ławka składana, prze-

znaczona do użytku zewnętrznego w ogrodach, na cmentarzach 

i w innych miejscach, gdzie ograniczona jest przestrzeń do jej za-

montowania na stałe w stanie rozłożonym. Ławka charakteryzuje 

się tym, że oparcie (2) i siedzisko (3) zamocowane są do nóg (11) 

podstawy (1) obrotowo na dwóch niezależnych osiach obrotu, 

a dwie belki (21) oparcia (2) znajdują się po zewnętrznej stronie 

nóg (11) podstawy (1), zaś dwa kątowniki (31) siedziska (3) znajdują 

się po wewnętrznej stronie nóg (11) podstawy (1).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121810 (22) 2013 03 06

(51) A47C 17/13 (2006.01)

(71) BIEGAŃSKI ARKADIUSZ ARMET PPHU, 

Ostrów Wielkopolski

(72) BIEGAŃSKA MAJA; BIEGAŃSKI ARKADIUSZ

(54) Mechanizm do przesuwu siedziska i wysuwu 
leżyska mebla

(57) Mechanizm do przesuwu siedziska i wysuwu leżyska mebla 

przeznaczony do stosowania w meblach tapicerowanych typu 

sofa, kanapa czy narożnik i służący do przekształcania mebla do sie-

dzenia w mebel do leżenia zbudowany ze wspornika nośnego (1), 

do którego zamocowana jest dźwignia dwuramienna przednia (2) 

i dźwignia dwuramienna tylna (3), listwy kątowej pierwszej (5) złą-

czonej przegubowo z ramieniem pierwszym (2a, 3a) dźwigni dwu-

ramiennej przedniej (2) i dźwigni dwuramiennej tylnej (3) oraz listwy 

kątowej drugiej (6) złączonej przegubowo z ramieniem drugim (2b, 

3b) dźwigni dwuramiennej przedniej (2) i dźwigni dwuramiennej 

tylnej (3), a także sprężyny (9) wspomagającej działanie mechani-

zmu charakteryzuje się tym, że listwa kątowa druga (6) złączona jest 

z zamocowanym na jej końcu zawiasem (8).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121811 (22) 2013 03 06

(51) A47C 17/13 (2006.01)

(71) BIEGAŃSKA MAJA MODERNA COLLEZIONE SPÓŁKA 

CYWILNA, Ostrów Wielkopolski; BIEGAŃSKI ARKADIUSZ 

MODERNA COLLEZIONE SPÓŁKA CYWILNA, 

Ostrów Wielkopolski

(72) BIEGAŃSKA MAJA

(54) Mebel do siedzenia i leżenia
(57) Mebel do siedzenia i leżenia przeznaczony do stosowania 

zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych zbudowany z korpu-

su (1), do którego zamocowane jest oparcie tylne (2) oraz opar-

cie boczne (3), wysuwnego z korpusu leżyska (8) i przesuwnego 

do przodu siedziska (6) wyposażonego w zamocowaną do niego 

czołową płytę podporową (9) oraz złączonych ze sobą stabilizato-

rem (4) dwóch mechanizmów (5) do przesuwu siedziska i wysuwu 

leżyska, z których każdy zbudowany jest ze wspornika nośnego (5.1) 

i złączonej z siedziskiem (6) listwy podporowej pierwszej (5.2) 

połączonych zamocowanym do nich przegubowo łącznikiem 

przednim (5.3) i łącznikiem tylnym (5.4), zamocowanego do łącz-

nika przedniego (5.3) cięgła przedniego, a do łącznika tylnego (5.4) 

cięgła tylnego (5.6), które następnie zamocowane są przegubowo 

do podpierającej leżysko (8) listwy podporowej drugiej (5.7), a także 

sprężyny wspomagającej działanie mechanizmu (5) do przesuwu 

siedziska i wysuwu leżyska charakteryzuje się tym, że płyty bocz-

ne (1.1) korpusu (1) wyposażone są prowadnice (11), w których osa-

dzone są przesuwne w poziomie suwaki (12) zamocowane następnie 
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do przynależnego im wspornika nośnego (5.1) mechanizmu (5) 

do przesuwu siedziska i wysuwu leżyska, do listew podporowych 

drugich (5.7) uchylnie poprzez połączenie zawiasowe (7) zamoco-

wane jest leżysko (8), a w dolnej części korpusu (1) pod leżyskiem (8) 

utworzona jest skrzynia pościelowa (10).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121808 (22) 2013 03 06

(51) A47F 5/11 (2006.01)

 G09F 1/06 (2006.01)

 B65D 5/32 (2006.01)

(71) DRUKARNIA ELLERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna

(72) RADZKI WOJCIECH

(54) Ekspozytor tekturowy z półkami
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest ekspozytor tekturowy z półka-

mi w postaci pudła ze ścianami bocznymi, ścianą tylną i półkami 

uchylnymi względem ściany tylnej i opartymi o ściany boczne. 

Uchylne półki (140) są połączone ze ścianą tylną (110) dwuramien-

nymi zawiasami (150, 160) zamocowanymi po bokach półki (140), 

których pierwsze ramię (151, 161) ma krawędź (152, 162) nachyloną 

pod kątem 45 stopni do osi (153, 163) zawiasu i połączoną uchyl-

nie z krawędzią boczną półki (140), drugie ramię ma krawędź na-

chyloną pod kątem 45 stopni do osi (153, 163) zawiasu i połączoną 

uchylnie z krawędzią boczną ściany tylnej (110), natomiast przednie 

brzegi ścianek bocznych (120, 130) mają w warstwie wewnętrznej, 

sąsiadującej z krawędzią boczną uchylnej półki (140), otwór o kra-

wędzi dolnej usytuowanej na wysokości osi uchyłu (141) uchylnej 

półki (140) względem ściany tylnej (110), przy czym w przestrzeni 

pomiędzy warstwą wewnętrzną (121, 131) a warstwą zewnętrz-

ną (122, 132) ściany bocznej (120, 130) poniżej krawędzi dolnej 

otworu znajduje się przednia część pierwszego ramienia (151, 161) 

zawiasu (150, 160) półki (140), której krawędź boczna opiera się kra-

wędź dolną otworu.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121835 (22) 2013 03 13

(51) A61B 5/117 (2006.01)

(71) BIOTRUSTIS BIOMETRIC TRUST INFORMATION SYSTEMS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(72) SIEMEK WITOLD

(54) Obudowa biometrycznego układu pomiarowego
(57) Obudowa jest przeznaczona do osłonięcia biometrycznego 

układu pomiarowego, zwłaszcza układów rozpoznających wzór 

naczyń krwionośnych palca. Składa się z dwóch części -dolnej (1) 

i ruchomej górnej (2) będącej osłoną czujnika układu pomiarowe-

go. Część dolna (1) ma wymiary dostosowane anatomicznie do roz-

miaru przeciętnej ludzkiej dłoni, a jej ukształtowanie przypomina 

pochyłą płaszczyznę, która od około 1/8 swojej długości jest wy-

gięta w dół (3) pozwalając na podparcie nadgarstka użytkownika 

oraz stabilne postawienie obudowy na płaskiej powierzchni. W wi-

doku z góry część dolna liniowo zwęża się ku końcowi. Część dolna 

ma również wystające ścianki (7) stanowiące osłonę elektronicz-

nych układów pomiarowych. Ruchoma część górna (2) obudowy 

ma kształt prostopadłościanu pustego w środku z zaokrąglonymi 

wierzchołkami (5) i ściętą ścianą dolną, dodatkowo wyposażona 

jest w zawiasy na wydłużonej ścianie tylnej służące do podnosze-

nia i opuszczania osłony (2).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121800 (22) 2013 03 05

(51) A61B 17/68 (2006.01)

 A61B 17/56 (2006.01)

(71) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie

(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ; HARASIM MIROSŁAW; 

LATOSIEWICZ ROBERT

(54) Gwóźdź śródszpikowy z nieinwazyjnym systemem 
blokującym

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest gwóźdź śródszpikowy 

z nieinwazyjnym systemem blokującym stosowny do leczenia zła-

mań kości długich. Gwóźdź śródszpikowy zawierający tulejowy kor-

pus mający otwory oraz umieszczone w nim cięgno (2) z zespołem 

blokująco-kotwiącym wyposażonym w segmenty blokujące (3, 4) 

usytuowane w otworach gwoździa charakteryzuje się tym, że seg-

menty blokujące (3, 4) mają występy (3A, 4A), które współpracują 

ze spiralnymi rowkami (2A) usytuowanymi w dolnej części drążone-

go cięgna (2). Segmenty blokujące (3, 4) umieszczone są w dwóch 

przelotowych, równoległych względem siebie, kanałkach (1A) tu-

lei (1) usytuowanych poza osią symetrii gwoździa i podczas wzdłuż-

nego przesuwu cięgna (2) przesuwają się poprzecznie do niej. Kąt 

nachylenia spiralnych rowków (2A) w cięgnie (2) wynosi od 5÷50°.

(3 zastrzeżenia)
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DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

U1 (21) 121821 (22) 2013 03 11

(51) B05B 1/08 (2006.01)

 C04B 7/47 (2006.01)

 F27D 9/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) KEMPIŃSKI ANDRZEJ; SCHMIDT JERZY

(54) Dysza chłodząco-pulsacyjna dwuczęściowa 
o kształcie prostym lub kątowym

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dysza chłodząco-pul-

sacyjna dwuczęściowa o kształcie prostym lub kątowym. Dysze te 

są montowane najczęściej w urządzeniach chłodzących lub są stoso-

wane w innych urządzeniach, najczęściej w przemyśle cementowym 

do podawania chłodnego powietrza z wentylatorów w przypadku 

chłodzenia lub do impulsowego podawania sprężonego powietrza 

z pulsatorów w przypadku likwidacji nawisów lub narostów. Dysza 

chłodząco-pulsacyjna dwuczęściowa o kształcie prostym lub kąto-

wym zbudowana jest z części kolektorowo-dyfuzyjnej (1) połączonej 

elementami złącznymi (3) z końcówką dyfuzyjną (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121845 (22) 2013 03 14

(51) B05C 17/00 (2006.01)

 B05C 17/10 (2006.01)

 B05C 11/00 (2006.01)

(71) PŁOSKONKA DOBROSŁAW, Bolechowice

(72) PŁOSKONKA DOBROSŁAW

(54) Uchwyt rozłączny do wałka malarskiego
(57) Uchwyt rozłączny do wałka malarskiego (5) jest zaopatrzo-

ny w rozwarte nacięcia sąsiadujące z rowkami, prostopadłym 

otworem (9) połączonym ze szczeliną (14) wraz z nacięciem (15) 

po przeciwległej stronie szczeliny (14), krawędzie otworu (9) wy-

stają nieznacznie ponad korpus uchwytu (5), ruchomy zatrzask (10) 

blokujący się w położeniu zamkniętym w zagłębieniu (17).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121813 (22) 2013 03 07

(51) B26D 7/20 (2006.01)

 B26D 1/11 (2006.01)

 D06H 7/00 (2006.01)

(71) KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Kościan

(72) KAŹMIERCZAK GRZEGORZ

(54) Stół do produkcji rolet materiałowych
(57) Stół do produkcji rolet materiałowych zbudowany z blatu ro-

boczego spoczywającego na nogach oraz mający belki dociskowe 

i zespół wałków podających, charakteryzuje się tym, że wyposażo-

ny jest w dwa noże, z których jeden jest nożem (5) z posuwem auto-

matycznym, zainstalowanym pomiędzy belkami dociskowymi (3), 

po jednej stronie bocznej blatu roboczego (1), a drugi jest nożem (6) 

z posuwem ręcznym, zainstalowanym pomiędzy belkami docisko-

wymi (3), po drugiej stronie bocznej blatu roboczego (1), naprzeciw 

noża (5) z posuwem automatycznym, przy czym każdy z noży (5, 6) 

wykonuje ruchy robocze w poprzek stołu roboczego (1), pomiędzy 

belkami dociskowymi (3). Nóż (6) z posuwem ręcznym przemiesz-

czany jest po tej samej linii cięcia (7), po której przemieszcza się 

nóż (5) z posuwem automatycznym. W pobliżu noża (6) z posuwem 

ręcznym zamontowany jest silnik (10).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121837 (22) 2013 03 13

(51) B28C 5/16 (2006.01)

 B01F 7/18 (2006.01)

(71) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski

(72) MAŁECKI MAREK

(54) Mieszalnik do produkcji betonu komórkowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mieszalnik do produk-

cji betonu komórkowego, przeznaczony do mieszania i miksowa-

nia zwłaszcza masy zarobowej betonu komórkowego. Mieszalnik 

do produkcji betonu komórkowego złożony ze zbiornika, układu 

napędowego oraz mieszadła charakteryzuje się tym, że napęd wału 

mieszadła (4) realizowany za pomocą dwóch silników elektrycz-

nych (2), poprzez przekładnie pasowe (3), przy czym układ napę-

dowy silniki przekładnie tworzy zarys litery „V”. Na powierzchni dna 

zbiornika (1) do wysokości styku z powierzchnią walcową zbiornika, 
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usytuowane są wymienne segmenty (9), w postaci arkuszy wyko-

nanych z trudno ścieralnego materiału (7), a na powierzchniach 

ścian zbiornika na czterech poziomach umieszczone są progi mie-

szające (9 i 10), przy czym progi (9) mają otwory i rozmieszczone 

są na osiach symetrii zbiornika w czterech grupach po 3 sztuki, zaś 

w najwyższym rzędzie umieszczono dwa progi (10).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121842 (22) 2013 03 14

(51) B60N 2/30 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Furgon
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest furgon, mający zasto-

sowanie do przewozu załogi i materiałów przy wykonywaniu zadań 

poza miejscem bazowania. Charakteryzuje się tym, że przedział (5) 

do przewożenia załogi, na ramie (8) zamocowanej do elementów 

nośnych nadwozia, ma na osi zamocowane siedziska (10), nad któ-

rymi zamocowane są oparcia (11), przy czym każde siedzisko (10) 

ma sprężynę pionującą.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122872 (22) 2013 03 11

(51) B60P 3/07 (2006.01)

 B62D 63/06 (2006.01)

(71) WALCZAK ROBERT, Łódź

(72) WALCZAK ROBERT

(54) Składana przyczepa do transportu motocykli
(57) Składana przyczepa do transportu motocykli ma połączony 

rozłącznie sworzniami (12), zabezpieczonymi przed wypadaniem 

zawleczkami, sprzęg (11) z rampą (1) główną, składającą się z dwóch 

elementów, połączonych rozłącznie sworzniem (12), zabezpieczo-

nym przed wypadaniem zawleczką. Po wyciągnięciu przedniego 

sworznia (12) pochyla się główną rampę (1) i wysuwa się oraz łą-

czy z nią stężającą śrubą najazdową rampę (2), w celu wprowa-

dzenia motocykla na przyczepę i wytwarza się w ten sposób wraz 

z główną rampą (1) kratownicę. Główna rampa (1) jest połączona 

rozłącznie z usytuowaną prostopadle jezdną osią, z osadzonymi 

rozłącznie, współosiowo wewnątrz niej, elementami zawieszenia 

kół (9), unieruchomionymi połączonymi rozłącznie sworzniami (27), 

zabezpieczonymi przed wypadaniem zawleczkami. Przyczepa jest 

wyposażona w układ zamocowania motocykla, składający się z du-

żych pętli z pasów transportowych, mocujących belek, zamocowa-

nych do głównej rampy (1) i zamocowanych do mocujących belek 

ściągaczy, małych pętli z pasów transportowych, napinanych przez 

specjalne śruby oraz współpracujących z zabezpieczeniami (4) 

przeciwkapotażowymi, połączonymi ze sprzęgiem (11) oraz połą-

czonymi z główną rampą (1) uchwytami (4) kół motocyklowych.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122317 (22) 2013 08 29

(51) B62B 7/00 (2006.01)

 B62B 9/00 (2006.01)

(31) 2013109089 (32) 2013 03 01 (33) RU

(71) SPÓŁKA AKCYJNA CENTRE INTELLECTUAL RESOURCE, 

moskwa, RU

(72) MELNIKOV BORIS KONSTANTINOVICH, RU; 

MELNIKOV MIKHAIL KONSTANTINOVICH, RU; 

MELNIKOV YURIY KONSTANTINOVICH, RU

(54) Wózek dziecięcy
(57) Wózek dziecięcy, składający się z ramy, podwozia, kół i gon-

doli, z budką wyposażoną w szereg lampek ledowych, rozmiesz-

czonych wzdłuż jej obrzeża i połączonych przewodami poprzez 

przełącznik ze źródłem zasilania, charakteryzuje się tym, że każda 

lampka ledowa (5), umieszczona na obrzeżu budki (1), jest osadzo-

na w oddzielnej płaskiej, zamocowanej na wewnętrznej powło-

ce (4) budki (1), oprawce (9) zaś przełącznik (7), służący do połącze-

nia źródła zasilania (8) przewodami (6) z lampkami ledowymi (5), 

zamocowany jest na giętkim elemencie (12) poza budką (1).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122899 (22) 2014 03 13

(51) B65D 5/52 (2006.01)

 B65D 85/34 (2006.01)

 B65D 5/54 (2006.01)

 B65D 85/50 (2006.01)

 B65D 5/72 (2006.01)

(31) 202013002532.8 (32) 2013 03 14 (33) DE

(71) KTG Agrar SE, Hamburg, DE

(72) AHRENS LOTHAR, DE

(54) Jednostka sprzedażowa
(57) Jednostka sprzedażowa, złożona z opakowania sprzedażo-

wego z zawartością, z ziemniaków lub cebuli, charakteryzuje się 

tym, że opakowanie sprzedażowe (1) ma postać składanego pudła.

(12 zastrzeżeń)
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U1 (21) 121790 (22) 2013 03 01

(51) B65D 19/44 (2006.01)

 B65H 49/38 (2006.01)

(71) ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ TARNOPAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło

(72) GAŁUSZKA STANISŁAW

(54) Urządzenie do transportu szpul kablowych 
oraz przechowywania i odwijania kabla

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do trans-

portu szpul kablowych oraz przechowywania i odwijania kabla, 

szczególnie podczas układania kabli na placu budowy. Urządzenie 

składa się z podstawy w postaci palety (1) z płytą (4) górną oraz 

rury (3), połączonej z płytą (4) górną w miejscu klocka (5) środkowe-

go palety (1). Rura 3 ma od strony palety (1) przyspawaną końcówkę 

(6) z częścią śrubową (7) i przymocowana jest na palecie (1), od góry 

za pośrednictwem krążka centrującego (8) i podkładki (9), a z dru-

giej strony płyty (4) górnej, podkładki (10) i nakrętki (11). Na krążku 

centrującym (8) osadzone jest łożysko (12) wzdłużne z tarczami (13) 

hamującymi. Paleta (1) ma drewniane klocki zewnętrzne (15) i klo-

cek (5) środkowy oraz okrągłą płytę (4) górną ze sklejki, przy czym 

klocek (5) środkowy pod rurą (3) ma przelotowy otwór (14), a tarcze 

(13) hamujące są wykonane ze sklejki.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

U1 (21) 121818 (22) 2013 03 08

(51) C02F 1/00 (2006.01)

(71) SEEN TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) LIPIŃSKI RAFAŁ; KŁOS MARCIN; GUMIŃSKA JOLANTA

(54) Filtr grawitacyjny z systemem dwukierunkowej 
fi ltracji kombinowanej do symultanicznego 
oczyszczania ścieków z zawiesiny oraz związków 
biogennych

(57) Filtr grawitacyjny wraz z systemem dwukierunkowej fi ltracji 

kombinowanej, zgodnie ze schematem, do jednoczesnego oczysz-

czania ścieków w zakresie usuwania zawiesiny i prowadzenia bio-

logicznego usuwania związków organicznych i biogennych. Filtr 

grawitacyjny charakteryzuje się tym, że kierunek prowadzenia fi l-

tracji zmieniany jest w czasie jednego cyklu fi ltracyjnego w sposób 

automatyczny na podstawie prowadzonej w czasie rzeczywistym 

analizy jakości ścieków oczyszczonych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

U1 (21) 121801 (22) 2013 03 05

(51) E03F 1/00 (2006.01)

(71) ŁYSOŃ JANUSZ NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 

Wodzisław Śląski

(72) ŁYSOŃ JANUSZ

(54) Komora drenażowa
(57) Komora drenażowa, której korpus, wykonany ze wzmocnio-

nego tworzywa sztucznego, ma powierzchnię pofałdowaną me-

andrycznie przemiennymi żebrami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

a każda dolna krawędź na całej długości ma poziomą podporową 

stopę oraz posiada obustronne dopełniające pokrywy boczne, któ-

rych mocująca część ma łukowe żebro, zakończone obwodowym 

prostym kołnierzem, charakteryzuje się tym, że każda podporowa 

stopa (6) korpusu (2) ma po stronie spodniej element blokujący (7), 
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który ma postać pionowej listwy i jest usytuowany na krawędzi 

zewnętrznej podporowej stopy (6), natomiast w korpusie (2) jego 

zewnętrzny zarys w przekroju poprzecznym ma kształt łukowy, 

wypukły, utworzony w dolnej części z dwóch odcinków łuku o pro-

mieniu (R1), połączonych odcinkiem łuku o promieniu (R2), przy 

czym promień (R1) jest większy od promienia (R2). Komora drena-

żowa przeznaczona jest do rozsączania, retencji lub magazynowa-

nia wody, zwłaszcza wody deszczowej.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121827 (22) 2013 03 12

(51) E04D 13/035 (2006.01)

(71) LINK AWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk

(72) ŁAWICKI WŁODZIMIERZ; DRÓZD DARIUSZ

(54) Profi l ramy zawiasowej w uchylnej klapie dachowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profi l ramy zawiasowej 

w uchylnej klapie dachowej, która jest montowana w obiektach bu-

dowlanych oraz służy do odprowadzania dymu i ciepła z pomiesz-

czeń objętych pożarem, a w stanie zamkniętym spełnia rolę świe-

tlika. Profi l, będący elementem prostokątnej ramy zawiasowej (1), 

jest uformowany metodą wytłaczania z tworzywa sztucznego, 

zwłaszcza PVC. Rama (1) jest związana za pomocą zawiasów (2) 

z podstawą (3) klapy dachowej (4), wbudowaną w nie pokazaną 

połać dachową. Klapa dachowa (4) składa się z ramy (1) i kopuły (5), 

zamocowanej wkrętami (6) na obwodzie ramy (1). Profi l ma trzy 

umieszczone obok siebie komory (7, 8 i 9), które są przedzielone 

przegrodami (10, 11). Komora (7), usytuowana po wewnętrznej stro-

nie ramy (1), ma zarys prostokątny. Komora pośrednia (8) i komora 

zewnętrzna (9) mają zarysy trapezowe. Górna ściana (12) komory 

pośredniej (8) ma na wewnętrznej powierzchni zespół wzdłużnych, 

równoległych żeber (14). Pod spodem profi lu znajduje się gniaz-

do szynowe (15) do osadzania nie pokazanej uszczelki zastępczej. 

Z obrzeża gniazda (15) wystaje w dół integralnie związana z nim, 

podłużna uszczelka (16).

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121809 (22) 2013 03 06

(51) E04F 21/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ

(54) Narzutnica mieszanek i zapraw
(57) Narzutnica mieszanek i zapraw ma w obudowie obrotowo 

osadzony na napędzanym wale pierwszy cylinder (3) z rozetą, która 

zawiera rozmieszczone w jednakowych kątowych odstępach cztery 

sztywne zderzaki (4), cztery giętkie kanały (5) i cztery piórowe sprę-

żyny (6) przymocowane jednostronnie do pobocznicy cylindra (3), 

przy czym zderzaki (4) mają postać sztywnych płaskich łopatek 

przytwierdzonych promieniowo do pobocznicy pierwszego cylin-

dra (3), do których przylegają kanały (5), dociskane ku zderzakom (4) 

sprężynami (6), wystającymi promieniowo ponad zaślepione końce 

kanałów (5). Kanały (5) są swymi podstawami połączone z wnę-

trzem pierwszego cylindra (3), stanowiącego kolektor plastycznej 

mieszanki lub zaprawy doprowadzanej do niego pod ciśnieniem, 

oraz mają powyżej krawędzi zderzaków (4) wylotowe otwory (7), 

usytuowane obwodowe od strony do zderzaków (4) i otwarte 

w kierunku obrotu rozety.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121805 (22) 2013 03 05

(51) E04G 1/15 (2006.01)

 E04G 1/28 (2006.01)

 E04G 1/36 (2006.01)

(71) MATYSZKOWICZ MAREK, Bulowice

(72) MATYSZKOWICZ MAREK

(54) Podest roboczy do odśnieżania dachów 
wielkogabarytowych pojazdów mechanicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest podest roboczy do odśnieżania 

dachów wielkogabarytowych pojazdów mechanicznych, zwłasz-

cza naczep, cystern, autobusów i innych. Podest roboczy składa 
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się ze słupków (2), do których trwale zamocowana jest płyta robo-

cza (9) podestu oraz zadaszenie (6). Konstrukcja nośna podłogi po-

destu jest trwale połączona ze słupkami wspornikami (3). Do płyty 

roboczej podestu zamocowane są balustrady (1) i (7) z poręcza-

mi (10) oraz bramka (11). Do podestu są zamocowane schody (8) 

z balustradą (12) i poręczami (10). Wzdłuż podestu trwale zamonto-

wana jest rura ochronna (4).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 121807 (22) 2013 03 05

(51) E04G 1/15 (2006.01)

 E04G 5/08 (2006.01)

(71) NOVA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie

(72) KAWAŁKOWSKI ROMAN; SZAFRANIEC MAREK

(54) Podest blaszany, zwłaszcza dla budownictwa
(57) Podest blaszany, zwłaszcza dla budownictwa jest jednolitą 

konstrukcją przestrzenną, ukształtowaną z jednego arkusza blachy. 

Podstawowym elementem podestu jest prostokątna, perforowana 

płyta nośna (1). Wzdłuż dłuższych boków płyty nośnej (1) wykona-

ne są pionowe, w części płaskie (24) ściany boczne (2) oraz wzdłuż 

krótszych boków płyty nośnej (1) znajdują się pionowe ściany przed-

nie (10), wykonane jako przedłużenie płyty nośnej (1). Na styku ścian 

bocznych (2) z płytą nośną (1) podest ma usztywniające kształto-

we obrzeża (21). Ściany boczne (2) podestu mają u dołu, poniżej 

części płaskich (24) usztywniające dolne obrzeża (25) o konstrukcji 

zamkniętej komory (3). Obrzeża (25) ścian bocznych (2) podestu 

są skośnie odcięte przed narożami płyty nośnej (1). Naroża płyty 

nośnej (1) podestu wykonane są w postaci komór narożnych (8), 

otwartych od dołu i o pionowych ściankach. Podest może być wy-

konany w sześciu, wariantach z których każdy może mieć gładkie, 

bądź perforowane i przetłoczone ściany boczne (2) oraz dodatko-

wo może być wyposażony w hakowe i półhakowe lub kapturowe 

elementy mocujące i opory.

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121825 (22) 2013 03 11

(51) E04H 1/00 (2006.01)

 E04B 1/00 (2006.01)

(71) MATWIEJCZUK EDWARD, Bieruń

(72) MATWIEJCZUK EDWARD

(54) Segmentowy system budowy domów 
wielorodzinnych

(57) Segmentowy system budowy domów wielorodzinnych 

cechuje się prostotą wykonania. Stosowane materiały to drewno 

i inne materiały używane w budownictwie, produkcja odbywa się 

w wytwórni w formie gotowych elementów. Następnie na budo-

wie składa się poszczególne elementy w całość osiągając w krót-

kim czasie efekt końcowy. Jeden segment zawiera osiem mieszkań 

w dwóch poziomach, parter i piętro. Cały segment przykryty jest 

blachą samonośną (1) bez więźby dachowej. Komunikacja na po-

ziom piętra rozwiązana jest poprzez galerię, która spełnia dwie 

funkcje: komunikacji oraz balkonu(2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121819 (22) 2013 03 08

(51) E04H 1/12 (2006.01)

(71) ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) ROSTEK ALOIS

(54) Kabina uniwersalna
(57) Kabina uniwersalna mogąca służyć jako przebieralnia lub 

punkt sanitarny oraz nośnik treści reklamowych zawiera podpory, 

elementy pionowe, do których umocowane są łukowo wygięte 

ściany zewnętrzne oraz co najmniej jedną przegrodę wewnętrzną. 

Kabina charakteryzuje się tym, że podpory (2) zaopatrzone w sto-

py (3), są połączone z poziomą podstawą, składającą się z ramy (5) 

oraz elementów podłogowych (6) a ściany zewnętrzne (7) oraz 

przegroda wewnętrzna (8) przytwierdzone są do stelażu wykona-

nego z słupków pionowych (9) połączonych w pary pałąkami (10) 

oraz niezależnych słupków pionowych (11), nadto słupki pionowe (9) 

oraz niezależne słupki pionowe (11) są osadzone w podporach (2), 

zaś pomiędzy ramą (5) a dolną krawędzią ścian zewnętrznych (7) 

znajduje się szczelina (12).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121841 (22) 2013 03 13

(51) E04H 1/12 (2006.01)

(71) NOVOMEDIA INNOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(72) OWCZAREK KRZYSZTOF

(54) Multiinformacyjny punkt przystankowy
(57) Multiinformacyjny punkt przystankowy o konstrukcji stalo-

wej, składający się z dwóch ścianek bocznych, wielosegmentowej 

ścianki tylnej posiadającej zamontowaną ławkę i dachu, charaktery-

zuje się tym, że w co najmniej jednej ze ścian bocznych (1) zamon-

towany jest monitor LCD i/lub dwustronny monitor LCD, natomiast 

w jednym z segmentów ściany (3) tylnej zamontowany jest co naj-

mniej jeden monitor (4) LCD, ponadto na obrzeżu dachu (5) znaj-

duje się wyświetlacz (6) LED, a w dolnej części dachu (5) znajduje 
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się co najmniej jeden głośnik (7) i/lub co najmniej jedna kamera (8) 

rejestrująca obraz.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121797 (22) 2013 03 04

(51) E06B 1/52 (2006.01)

 E06B 1/20 (2006.01)

 E06B 1/04 (2006.01)

(71) KARP JACEK, Skuszew

(72) KARP JACEK

(54) Profi l ościeżnicy drzwiowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profi l ościeżnicy 

drzwiowej, znajdujący zastosowanie w stolarce budowlanej. Profi l 

ościeżnicy drzwiowej, ukształtowany jest w formie profi lowej li-

stwy, charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym składa 

się z rozmieszczonych równolegle względem siebie ramion (1) i (2), 

połączonych poprzeczną ścianką (3), która w dolnej części ma uko-

śnie nachylony uskok (4). Powyżej uskoku (4), w poprzecznej ścian-

ce (3) jest wykonana wnęka (5). Na przedłużeniu ścianki (3), poniżej 

uskoku (4) odchodzi prostopadle ramię (6) z dolegającą do niego 

poprzecznie ścianką (7). Powierzchnia ścianki (7) od strony ze-

wnętrznej jest gładką, natomiast po przeciwnej stronie ma wgłę-

bienie (8) o zarysie niedomkniętego koła w przekroju poprzecznym, 

zaś poniżej wnękę (9) o zarysie ceowym. Ponadto powierzchnia ra-

mienia (1) od strony wewnętrznej jest ząbkowana, zaś na zewnętrz-

nej powierzchni, wzdłuż krawędzi ma liniową wypukłość (11).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121798 (22) 2013 03 04

(51) E06B 1/52 (2006.01)

(71) KARP JACEK, Skuszew

(72) KARP JACEK

(54) Profi l ościeżnicy drzwiowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profi l ościeżnicy 

drzwiowej, znajdujący zastosowanie w stolarce budowlanej. Profi l 

ościeżnicy drzwiowej, ukształtowany w formie profi lowej listwy, 

charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym ma on zarys 

zagiętego kątowo ramienia, utworzonego przez poprzecznie usy-

tuowaną ściankę (1), z odchodzącym od niej prostopadle u dołu 

ramieniem (2), które łączą się z ukośnie usytuowaną ścianką (3), za-

kończoną rynienką (4) o zbieżnych ku sobie ściankach. Zewnętrzna 

ścianka (4’) jest zaopatrzona w wygięty na zewnątrz kołnierz (5). 

Na przedłużeniu wewnętrznej ścianki (4”) rynienki (4) znajduje się 

ramię (6) usytuowane równolegle do ścianki (7) z rynienką (8) o za-

rysie ceowym, po przeciwnej stronie ramienia (6). Profi l zaopatrzo-

ny jest w umiejscowione przy ściance (1) wgłębienia (11) o zarysie 

w przekroju poprzecznym niedomkniętego koła.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121941 (22) 2013 04 15

(51) E06B 3/96 (2006.01)

 A47K 3/34 (2006.01)

(31) CN 201320099173.4 (32) 2013 03 05 (33) CN

(71) Foshan Ideal Co. Ltd., Guangdong, CN

(72) WUXIANG WEI, CN

(54) Zespół drzwi prysznicowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół drzwi prysz-

nicowych zawierający ramę stacjonarną (10), ruchomą ramę (20) 

z oknem, ramę górną (30) i zespół ustawczy. Zespół ustawczy 

zawiera ponadto blok ustawczy (40) i blok montażowy (50). Blok 

montażowy (50) jest rozmieszczony między ramą stacjonarną (10) 

i ramą ruchomą (20) i jest co najmniej częściowo umieszczony w ra-

mie stacjonarnej (10). Blok ustawczy (40) zawiera dodatkowo część 

przedłużającą, na powierzchni której rozmieszczony jest pierwszy 

element sprzęgający. Kanał o pierwszym prostokątnym przekroju 

poprzecznym i bloki obrotowe (504) są umieszczone, odpowiednio, 

w ramie górnej (30) i ramie dolnej, oraz są zaopatrzone w obrotowy 

uchwyt i trzpień ustawczy prostopadły do obrotowego uchwytu. 

Blok montażowy (50) jest umieszczony w górnej ramie (30) i zawiera 

obrotowy blok mimośrodowy (504) mający drugi element sprzęga-

jący oraz część podstawową (502) mającą kanał dla pomieszczenia 

części przedłużającej. Obrotowy blok mimośrodowy (504) obraca 

się wokół części podstawowej (502).

(10 zastrzeżeń)
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DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

U1 (21) 121816 (22) 2013 03 07

(51) F16B 12/30 (2006.01)

 A47B 57/18 (2006.01)

(71) MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A. MOCH, K. MOCH 

SPÓŁKA JAWNA, Otwock

(72) BARAŃSKI WACŁAW

(54) Bezpieczne połączenie meblowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest bezpieczne połączenie 

meblowe, znajdujące zastosowanie jako element złączny, zwłaszcza 

elementów mocujących meble, który ma za zadanie zabezpiecze-

nie przed możliwością nieuprawnionego rozkręcenia mebli, zwłasz-

cza przez dzieci. Bezpieczne połączenie meblowe do rozłącznego 

łączenia elementów meblowych, z których jeden zaopatrzony jest 

w gwintowany trzpień (3), charakteryzuje się tym, że na walcowym 

gwintowanym trzpieniu (3) osadzona jest nakrętka (4), zaopatrzona 

w gwintowaną, wewnętrzną powierzchnię, złożona z wydrążonej 

od środka nasady o przekroju w kształcie sześciokąta foremnego, 

która na zewnątrz ma kształt graniastosłupa o podstawie sześcio-

kąta foremnego, gdzie podstawę nakrętki tworzy pierścień za-

opatrzony na zewnątrz obwodu we wgłębiony półokrągły rowek 

oraz obwodowy pierścień zaopatrzony od spodu w promieniowo 

umieszczone półokrągłe wgłębienia, w których znajdują się półku-

liste występy umieszczone na powierzchni zewnętrznego elemen-

tu (1), przy czym w półokrągłym rowku umieszczony jest zatrzask 

osłony (14).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121803 (22) 2013 03 05

(51) F16G 13/16 (2006.01)

 E21F 17/06 (2006.01)

 H02G 11/00 (2006.01)

(71) KOWALSKI WIESŁAW GUMOPLAST SPÓŁKA CYWILNA, 

Cieszyn; KOWALSKI RADOSŁAW GUMOPLAST SPÓŁKA 

CYWILNA, Cieszyn; KOWALSKI ŁUKASZ GUMOPLAST 

SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn

(72) KOWALSKI WIESŁAW; KOWALSKI RADOSŁAW; 

KOWALSKI ŁUKASZ

(54) Układak kablowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest układak kablowy (1) 

złożony z dwóch par połączonych ze sobą rozłącznie elementów 

płytkowych (2, 3), w którym każde z jarzm (3) ma formę symetrycz-

nej płytki, z której naprzeciwległych boków wychodzą prosto-

padłościenne zasadniczo równoległe względem płytki występy, 

na końcach których uformowane są wystające w jednym kierun-

ku ponad powierzchnię występów elementy blokujące o szero-

kości i wysokości większej odpowiednio od szerokości i wysoko-

ści występów i wyposażone w otwory blokujące, zaś na obydwu 

wzdłużnych krawędziach korpusu płytki bocznej (2) uformowane 

są symetrycznie wycięcia blokujące otoczone uformowanymi 

na zewnętrznej powierzchni korpusu otwartymi wybraniami 

blokującymi, w obszarze których uformowane są drugie otwory 

blokujące, przy czym geometria wycięcia blokującego korpusu 

jest dopasowana do geometrii umieszczonego w nim występu 

jarzma (3), geometria wybrania blokującego korpusu jest dopaso-

wana do geometrii umieszczonego w nim elementu blokującego 

jarzma (3), którego otwory blokujące łączą się z drugimi otwora-

mi blokującymi tworząc kanały blokujące, w których znajdują się 

ramiona zawleczek blokujących (4), a powierzchnie boczne jarz-

ma (3), z których wychodzą występy stykają się z powierzchniami 

wewnętrznymi korpusów płytek bocznych (2). Celem zmniejszenia 

ryzyka splątywania się przewodów prowadzonych w układaku 

oraz w celu wzmocnienia konstrukcji układaka każde z jarzm (3) 

posiada co najmniej jeden otwór, w którym znajduje się podłużny 

metalowy element (5) dzielący przestrzeń roboczą układaka, przy 

czym końce podłużnego metalowego elementu (5) zamocowane 

są w odpowiadających sobie otworach leżących na równoległych, 

przeciwsobnie zorientowanych jarzmach (3).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 121793 (22) 2013 03 04

(51) F23L 1/02 (2006.01)

 F23K 3/14 (2006.01)

(71) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA BARBARA 

KOSTRZEWA, TADEUSZ KOSTRZEWA, PAWEŁ 

KOSTRZEWA, Giżcyko

(72) KOSTRZEWA PAWEŁ

(54) Palnik retortowy na paliwo stałe
(57) Palnik retortowy na paliwo stałe, wyposażony w zapalarkę pa-

liwa w postaci grzałki, zamontowanej wewnątrz palnika przy końcu 

elementu podającego paliwo, oraz tuleję paliwową ze ślimakowym 

podajnikiem paliwa charakteryzuje się tym, że na obwodzie kola-

na (5) palnika ma rozmieszczone otwory (6) napowietrzające w od-

ległości do 100 mm od paleniska w kierunku zbiornika paliwa (1).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121839 (22) 2013 03 13

(51) F24B 1/185 (2006.01)

(71) FERDIN ANDRZEJ, Zabrze

(72) FERDIN ANDRZEJ

(54) Retorta kominkowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest retorta kominkowa 

na paliwo stałe, którą stanowi wyjmowalny pojemnik w kształcie 
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walca (1) posadowiony na płycie (4) i stanowiący z nią integralną 

całość, wykonany z materiału żaroodpornego i posiadający w dnie 

ruszt (2) oraz na bokach płyty (4) wyjmowalny uchwyt (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121817 (22) 2013 03 07

(51) F24B 1/191 (2006.01)

 A47L 1/00 (2006.01)

(71) CENKIER MICHAŁ, Czeszewo

(72) CENKIER MICHAŁ

(54) Rynna zbiorcza płynu do czyszczenia
(57) Rynna zbiorcza płynu do czyszczenia o przekroju półkolistym 

i z otwartymi końcami jest wyposażona w co najmniej dwie pier-

ścieniowe obejmy (1), z przeciętymi wzdłuż ich tworzących płasz-

czami, o średnicy wewnętrznej w przybliżeniu równej średnicy ze-

wnętrznej rynny (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121823 (22) 2013 03 11

(51) F24F 13/08 (2006.01)

 F24F 13/06 (2006.01)

(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków Osiedle

(72) DARŁAK JÓZEF

(54) Ramka montażowa
(57) Ramka montażowa (1) posiada umieszczone na bocznych 

ściankach zapadki (3) wykonane z materiału sprężystego. Podczas 

wkładania ramki montażowej (1) do otworu w ścianie (6) zapadki (3) 

są sprężyście odkształcane przez naciskające na zapadki (3) brzegi 

otworu wykonanego w ścianie (6). Po całkowitym włożeniu ramki 

montażowej (1) zapadki (3) znajdują się za ścianą (6) i wracają pod 

wpływem siły sprężystości do pozycji początkowej blokując ramkę 

montażową (1) w ścianie (6).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121843 (22) 2013 03 14

(51) F24H 1/22 (2006.01)

 F24H 3/00 (2006.01)

 F28G 1/02 (2006.01)

 F28G 3/04 (2006.01)

(71) MLECZKO HENRYK ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY ELBET, 

Kraków

(72) MLECZKO HENRYK

(54) Kocioł centralnego ogrzewania cylindryczny, 
jednokomorowy

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł centralnego 

ogrzewania cylindryczny, jednokomorowy przeznaczony do współ-

pracy z palnikami retortowymi. Kocioł posiada płaszcz wewnętrzny 

w kształcie cylindra (1), na którego wewnętrznej powierzchni na ca-

łym obwodzie pomiędzy górnym dnem a miejscem montażu pal-

nika (3), umiejscowiono dużą ilość pionowych żeber (2). Powyżej osi 

palnika (3) jest króciec wylotowy spalin (5), pod którym wnętrze ko-

tła stanowi popielnik, na którego dnie umiejscowiony jest pojem-

nik na popiół (6). Płaszcz wewnętrzny (1) obudowany jest większym 

płaszczem zewnętrznym (8), a z przestrzeni pomiędzy nimi, w gór-

nej i dolnej części wyprowadzone są dwa główne króćce (9 i 10). 

W górnym dnie kotła w tulei (11) podwieszony jest czyszczak (12) 

posiadający druciane szczotki. Kocioł posiada tylko jedne drzwicz-

ki (7) służące do zapalania palnika i obsługi pojemnika na popiół (6). 

Kocioł może mieć tylko jeden płaszcz (bez płaszcza wodnego ze-

wnętrznego (8)) i wyposażony jest w zewnętrzne żebra (17) służący 

do ogrzewania hal produkcyjnych. Kocioł może mieć ponad gór-

nym dnem wentylator (19) oraz kolektor zbiorczy (20) ogrzanego 

powietrza. Ta odmiana kotła, to kocioł nadmuchowy.

(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 121846 (22) 2013 03 14

(51) F24H 1/22 (2006.01)

 F23B 60/02 (2006.01)

 F23L 5/02 (2006.01)

 F23D 1/00 (2006.01)

(71) TERMO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ 

TECHNIKI KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stąporków

(72) IDKOWIAK EDMUND

(54) Palnik kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik kotła central-

nego ogrzewania na paliwo stałe, mający zastosowanie w kotłach 

centralnego ogrzewania małych i średnich obiektów budowlanych. 

Palnik charakteryzuje się tym, że w korpusie transportowym (4), 

pomiędzy otworem (6) pojemnika (5) na paliwo, a ścianą kotła ma 

otwór (7), w strefi e którego usytuowana jest obrotowo płyta (8), 

mająca co najmniej dwa łukowo ukształtowane wycięcia (9) na śru-

by mocujące (10), i kołnierz (11) do mocowania na nim kołnierza 

wentylatora (12).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121847 (22) 2013 03 14

(51) F24H 9/02 (2006.01)

 F23K 3/14 (2006.01)

 F24H 1/26 (2006.01)

 F23D 1/00 (2006.01)

(71) TERMO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ 

TECHNIKI KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stąporków

(72) IDKOWIAK EDMUND

(54) Palnik kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik kotła central-

nego ogrzewania na paliwo stałe, mający zastosowanie w kotłach 

centralnego ogrzewania małych i średnich obiektów budowlanych. 

Charakteryzuje się tym, że korpus transportowy (5) stanowią dwa 

segmenty (5a) i (5b), z których segment (5a) stanowi element kon-

strukcji rusztu (1), a segment (5b) stanowi element komory zasypo-

wej (7) paliwa, przy czym segmenty (5a) i (5b) maj ą kołnierze (8), (9), 

między którymi usytuowana jest uszczelka (10), zaś w strefi e obwo-

dowej mają otwory (11) na śruby łączeniowe.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121806 (22) 2013 03 05

(51) F28G 1/10 (2006.01)

 F28G 7/00 (2006.01)

(71) FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów

(72) POGODZIŃSKI ANDRZEJ; SZULC CZESŁAW; 

SMORĄG HUBERT

(54) Urządzenie do czyszczenia pakietu wężownic 
w kotłach

(57) Urządzenie utworzone jest z bijaka (1), którego końcówka 

przednia ze sprężyną osadzone są suwliwie w dławnicy (5) połą-

czonej z prowadnicą (2) zamocowanej na obudowie (10). Z przodu 

bijaka (1) na łożyskach osadzone jest obrotowo ramię (15) z młot-

kiem (25), którego górna końcówka znajduje się w płaszczyźnie 

obrotu rolki osadzonej obrotowo na dźwigni połączonej z wałkiem 

osadzonym obrotowo w łożyskach. Wałek napędzany jest napędem 

poprzez przekładnię utworzoną z kół zębatych oraz łańcucha.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  G

FIZYKA

U1 (21) 121802 (22) 2013 03 05

(51) G01C 13/00 (2006.01)

 G01F 23/00 (2006.01)

 B63B 49/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) POPIELARCZYK DARIUSZ
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(54) Element do mocowania urządzeń pomiarowych 
w dnie łodzi motorowej

(57) Element do mocowania urządzeń pomiarowych w dnie łodzi 

motorowej składa się z rury zewnętrznej (1) i umieszczonej w niej 

rury wewnętrznej (2), a do jednego końca rury zewnętrznej (1) 

przymocowana jest oprawa mocująca złożona z przyspawanego 

na stałe kołnierza (3) połączonego pionowymi elementami (4) z koł-

nierzem (5), przy czym rura wewnętrzna (2) zamknięta jest od góry 

nakręcaną pokrywką (6) a rura zewnętrzna (1) w górnej wysokości 

ma dwie śruby (7) zaciskające blokujące położenie rury (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121834 (22) 2013 03 13

(51) G01N 33/24 (2006.01)

 G01N 1/10 (2006.01)

 G01N 1/12 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 

Toruń

(72) JUŚKIEWICZ WŁODZIMIERZ WALDEMAR

(54) Sonda do poboru osadów i płynów
(57) Sonda, przeznaczona do poboru osadów i płynów, zwłaszcza 

w zbiornikach i ciekach wodnych, stosowana jest w badaniach, wy-

magających poboru osadu, w tym osadu niezaburzonego, z dna 

jeziora, rzeki, a także dowolnego zbiornika oraz poboru wody 

przydennej, a także wody z dowolnej głębokości wraz z zawiesiną- 

w tym m.in. w interdyscyplinarnych badaniach środowiskowych. 

Sonda ma kołnierz (4), do którego przymocowany jest krzyżak 

mocujący (5) z wymienną końcówką mocowania (5.1), gdzie całość 

stanowi część ruchomą, przemieszczający się w pozycji „góra-

dół”, poniżej ma część nieruchomą, zamocowaną w dolnej części 

prętów mocujących/prowadnic (3), w postaci kołnierzy (1.1, 1.2), 

pomiędzy którymi znajduje się zawór zwrotny z klapą (2.1) oraz 

magnesem, przy czym na górnym kołnierzu (1.1), zamocowany jest 

trzymak (2.2), poniżej, w części dolnej, usytuowana jest rura (6), po-

łączona z króćcem (8), wklejonym w dolny kołnierz (1.2) za pomocą 

uszczelnionej gumowym rękawem obejmy zaciskowej (7), zaciska-

nej w połowie na króćcu (8), a w połowie na rurze (6).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 121814 (22) 2013 03 07

(51) H02B 1/30 (2006.01)

(71) BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota

(72) MOZGIEL TOMASZ; WRÓBLEWSKI PAWEŁ; 

CZYŻNIKIEWICZ ADAM

(54) Szafa montażowa
(57) Szafa montażowa, złożona z profi li poziomych i pionowych 

tworzących prostopadłościenny szkielet - ramę konstrukcji szafy 

z panelami podstawy, dachu i bocznymi w postaci arkuszy blachy, 

oraz drzwi, przeznaczona jest zwłaszcza do montażu elementów 

wyposażenia instalacji teleinformatycznych elektrycznych i świa-

tłowodowych. Szafa wyposażona jest w profi le poziome (1) oraz 
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profi le pionowe (2), połączone są ze sobą wzajemnie na narożach 

za pomocą łączników węzłowych tworząc węzeł ramy, przy czym 

łącznik ma postać bryły, która w widoku z góry ma zarys zbliżony 

do trójkąta, którego powierzchnie tylne - łączące się z profi lami mają 

postać płaskich ścian usytuowanych względem siebie pod kątem 

prostym, zaś powierzchnia czołowa jest płaska zgodnie z płaszczy-

zną profi lu (2), łączącego się z podstawą łącznika, zaś powierzchnie 

boczne łącznika są fazowane i w części górnej tworzą pionową 

powierzchnię płaską, a następnie fazowane pod kątem stanowią 

odwzorowanie zewnętrznych zarysów profi li poziomych (1), w ten 

sposób iż tworzą jednolity zarys płaszczyzn zewnętrznych ramy 

szafki. Krawędzie panelu dachowego (4), ukształtowane są po-

przez dwukrotne zagięcie, w pierwszym etapie, pod kątem pro-

stym do wewnątrz konstrukcji, tworząc pionową krawędź (13), 

zamykającą powierzchnie dachu i przylegającą do profi li (1) ramy 

dachu, oraz w drugim etapie zagięcie na zewnątrz konstrukcji, 

pod kątem ostrym w stosunku do płaszczyzny zagięcia (13), two-

rząc krawędź (14), tworzące łącznie płaszczyzny „rynny spustowej” 

o zarysie zbliżonym do litery „V”, przy czym krawędzie na narożach 

szafki tworzą przestrzenie (15) odpływu wody, a wraz z pionową 

płaszczyzną profi lu (2), powierzchnie kanału spustowego (16), od-

prowadzania wody. Krawędź zamykająca skrzydła drzwi bierne-

go (7) jest profi lowana i ma zarys zbliżony w widoku z góry do tra-

pezu, zgodny z kształtem ogranicznika z uszczelką usytuowanego 

na poziomym profi lu podstawy (1), stanowiącego opór skrzydła 

drzwi po zamknięciu, krawędź, po zamknięciu przylega szczelnie 

do ogranicznika z uszczelką, oraz do uszczelek na skrzydle zamyka-

jącym (8) i biernym (7).

(5 zastrzeżeń)
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B.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje 

o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, 

mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy 

wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 

albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI  TOWAROWE  ZGŁOSZONE  W  TRYBIE  KRAJOWYM

(210) 429219 (220) 2014 05 26

(731) P.P.H.U MESKOMAR MESUT CÖMERT, Bełchatów

(540) ANONIMOS

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 35, 40

(210) 429220 (220) 2014 05 26

(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Merces

(511) 01, 05

(210) 429223 (220) 2014 05 26

(731) BORUTA- ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz

(540) „boruta zachem”

(511) 01, 02, 03, 05

(210) 429224 (220) 2014 05 26

(731) BORUTA- ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz

(540) BORUTA ZACHEM

(531) 26.13.1, 26.13.25, 26.15.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 02, 03, 05

(210) 429225 (220) 2014 05 26

(731) MASMAL DAIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz

(540) MASMAL NATURALNY gęsty

(531) 26.11.3, 26.11.8, 26.13.1, 26.15.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29

(210) 429226 (220) 2014 05 26

(731) MASMAL DAIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz

(210) 427816 (220) 2014 06 02

(731) CECH PIEKARZY W RADOMIU, Radom

(540) DIETA KANAPKOWA SMACZNA I ZDROWA

(511) 30, 35

(210) 427817 (220) 2014 06 02

(731) CECH PIEKARZY W RADOMIU, Radom

(540) 

(531) 4.5.2, 8.1.6, 29.1.15

(511) 25, 30, 35

(210) 428036 (220) 2013 01 17

 (310) 302012040372.7/31 (320) 2012 07 18 (330) DE

(731) Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG, 

Hohenlockstedt, DE

(540) Sedochol

(511) 05, 31

(210) 428054 (220) 2014 05 29

(731) LOCUM SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) foodbroker

(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 35, 42

(210) 428073 (220) 2014 06 03

(731) FLOREK RAFAŁ GRZEGORZ INVEST, Kraków

(540) novum house

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 39, 43

(210) 429203 (220) 2014 05 26

(731) GENOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzucewo

(540) GENLOXA

(511) 01, 05, 35, 42, 44
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(540) MISTRZOWSKA KUCHNIA NA BABĘ

(531) 8.1.15, 8.1.16, 9.7.19, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429227 (220) 2014 05 26

(731) MASMAL DAIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz

(540) MISTRZOWSKA KUCHNIA

(531) 9.7.19, 27.5.1, 29.1.2

(511) 29

(210) 429228 (220) 2014 05 26

(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, 

Wysokie Mazowieckie

(540) mileeo

(531) 26.1.1, 26.1.2, 26.1.13, 26.1.19, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 35

(210) 429229 (220) 2014 05 26

(731) BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Opole

(540) berserk labs

(531) 26.11.3, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1

(511) 05, 25, 35

(210) 429230 (220) 2014 05 26

(731) Q-WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Zielonki

(540) SQUATS.

(531) 27.5.1

(511) 25, 35, 40

(210) 429231 (220) 2014 05 26

(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna

(540) Squarki

(511) 28

(210) 429232 (220) 2014 05 26

(731) GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL P.H.U., Suchy Las

(540) POLARISS

(531) 26.13.25, 26.15.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09

(210) 429233 (220) 2014 05 26

(731) BARTNICKI TOMASZ, Poznań

(540) JAKOMED

(511) 03, 05, 16, 35

(210) 429234 (220) 2014 05 26

(731) +H2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew

(540) DAMSKA WÓDKA

(511) 33

(210) 429235 (220) 2014 05 26

(731) +H2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew

(540) ŚLIWOWICA BAŁKAŃSKA

(511) 33

(210) 429236 (220) 2014 05 26

(731) KUBIK PIOTR TAXI BUS KRAKÓW-TRANSFERS 

& TOURS, Kraków

(540) TAXI BUS KRAKÓW

(531) 26.4.4, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 39

(210) 429237 (220) 2014 05 26

(731) 3S SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) strefa dobrej telekomunikacji

(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.1.5, 29.1.12

(511) 36, 38, 45

(210) 429238 (220) 2014 05 26

(731) NOWOSIELSKA ELIZA, Warszawa
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(540) ekoprzedszkole fru fru

(531) 3.7.21, 3.7.24, 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41, 45

(210) 429239 (220) 2014 05 26

(731) NOWOSIELSKA ELIZA, Warszawa

(540) fru fru żłobek ekologiczny

(531) 3.7.21, 3.7.24, 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 43, 45

(210) 429240 (220) 2014 05 26

(731) SZASTAK DOMINIK, Przemęczany

(540) ZIPRO

(511) 28, 35, 37

(210) 429241 (220) 2014 05 26

(731) AZM ZBIGNIEW ENGEL, Wieliczka

(540) KARCZMA POD „WIELKĄ SOLĄ”

(531) 25.1.9, 26.4.2, 27.5.1

(511) 29, 30, 32, 41, 43

(210) 429242 (220) 2014 05 26

(731) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH, Katowice

(540) 

(531) 6.7.1, 7.11.10, 26.11.3, 26.11.13, 29.1.13

(511) 35, 36, 37

(210) 429243 (220) 2014 05 26

(731) LOVO TELEKONTAKT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Nasza technologia, Twój biznes

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 38

(210) 429244 (220) 2014 05 26

(731) MITEK AGNIESZKA CUB, Jelcz-Laskowice

(540) cub

(531) 3.1.8, 3.1.24, 26.15.25, 27.5.1

(511) 25, 35, 42

(210) 429245 (220) 2014 05 26

(731) KOŁODZIEJCZYK AGNIESZKA CENTRUM INNOWACJI 

PROLEARNING, Wrocław

(540) Investing in PEOPLE

(531) 26.1.1, 26.1.3, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35

(210) 429246 (220) 2014 05 26

(731) JAMI-JAMI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) jami-jami.pl

(531) 11.1.1, 11.1.5, 11.3.5, 11.3.23, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 38, 42

(210) 429248 (220) 2014 05 26

(731) KARGOL KONRAD SWADŹBA DOMINIK FRESHBITE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) FreshBite

(531) 5.3.15, 5.3.20, 11.3.10, 26.11.12, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 31, 43

(210) 429249 (220) 2014 05 26

(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
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(540) Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia

(531) 3.7.3, 3.7.24, 6.7.8, 9.1.10, 24.3.7, 25.1.15, 26.1.15, 27.5.1, 

27.7.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429250 (220) 2014 05 26

(731) POKORSKA KATARZYNA, Jankowice

(540) HOTEL SPA LASKOWO

(531) 27.5.1, 5.1.3

(511) 41, 43, 44

(210) 429251 (220) 2014 05 26

(731) MARKETING INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(540) SYMBIOSIS

(531) 26.4.4, 27.5.1

(511) 18, 25, 35

(210) 429252 (220) 2014 05 26

(731) WIZBAR LUDOMIR WIZE I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Raszyn

(540) TORRO

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 03, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21, 22, 35, 37, 41, 42

(210) 429253 (220) 2014 05 26

(731) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec

(540) Fenix

(531) 4.3.20, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 35

(210) 429254 (220) 2014 05 26

(731) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec

(540) euroKorona

(531) 24.9.2, 24.9.5, 24.9.10, 27.5.1

(511) 21, 35

(210) 429255 (220) 2014 05 26

(731) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec

(540) Europlast

(531) 1.17.2, 1.17.3, 27.5.1

(511) 35

(210) 429256 (220) 2014 05 26

(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów

(540) Ser salami oczko

(511) 29

(210) 429257 (220) 2014 05 26

(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów

(540) OCZKO

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 29, 30, 35

(210) 429258 (220) 2014 05 26

(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów

(540) SER Z DZIURAMI

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 29

(210) 429259 (220) 2014 05 26

(731) BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
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(540) SER OCZKO

(531) 8.3.8, 8.3.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35

(210) 429260 (220) 2014 05 26

(731) PIOTROWSKI MARIUSZ PHU EMILBUS, Świnoujście

(540) EMILBUS

(531) 26.11.21, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 39

(210) 429261 (220) 2014 05 26

(731) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) 

(531) 1.15.5, 25.1.15, 26.1.2, 26.4.12, 26.5.6

(511) 29

(210) 429262 (220) 2014 05 26

(731) NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PERFECTIN

(511) 03

(210) 429263 (220) 2014 05 26

(731) LUSINA RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE 

HABA R.L., Grodzisk Wielkopolski

(540) RL HABA

(531) 25.3.1, 26.2.7, 26.3.26, 27.5.1, 29.1.13

(511) 11, 37, 42

(210) 429264 (220) 2014 05 26

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek

(540) AMINOCHELAT

(511) 01, 05, 31

(210) 429265 (220) 2014 05 26

(731) NEARSHORING MECURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) TOP3.PL

(531) 24.17.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14

(511) 36

(210) 429266 (220) 2014 05 26

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI 

PHARME SPÓŁKA AKCYJNA, Łomża

(540) 

(531) 3.11.2, 24.13.1, 24.13.17, 29.1.12

(511) 05, 10, 35, 44

(210) 429267 (220) 2014 05 26

(731) LOFT 44 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) LOFT44

(511) 41, 43

(210) 429268 (220) 2014 05 26

(731) BENGESTRATE URSZULA JADALNIA POPULARNA, 

Strzeniówka

(540) Jadalnia POPULARNA

(531) 1.1.1, 11.1.1, 11.1.5, 26.4.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) 429269 (220) 2014 05 26

(731) SZER ANDRZEJ SZER, Łódź

(540) SHOW & SHINE EXCLUSIVE CAR DETAILING

(531) 1.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 37
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(210) 429270 (220) 2014 05 26

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE KAWIKS KAROL CHACHULSKI WINCENTY 

CHACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Patoki

(540) CHLEBAK

(511) 30, 43

(210) 429271 (220) 2014 05 26

(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy

(540) AGROCHEM

(531) 7.5.11, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 05, 31, 35, 39, 41

(210) 429272 (220) 2014 05 26

(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy

(540) agrochem

(531) 1.15.24, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 05, 31, 35, 39, 41

(210) 429274 (220) 2014 05 26

(731) PROTEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Juszkowo

(540) glassdeep

(511) 19, 37, 42

(210) 429275 (220) 2014 05 26

(731) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Łódź

(540) SHAPE iT

(511) 05, 29, 30

(210) 429276 (220) 2014 05 26

(731) SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź

(540) BeFit

(511) 05, 29, 30

(210) 429280 (220) 2014 05 26

(731) MPLOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) recrute

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 38, 41

(210) 429281 (220) 2014 05 26

(731) ŁAPIŃSKI ROBERT IDEA AHEAD, Warszawa

(540) INDIE BASEMENT

(511) 16, 35, 41

(210) 429282 (220) 2014 05 26

(731) ŁAPIŃSKI ROBERT IDEA AHEAD, Warszawa

(540) POLISH PINBALL OPEN

(511) 16, 35, 41

(210) 429283 (220) 2014 05 26

(731) SZWEDZIK JAKUB NESPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NESPRO

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 09

(210) 429284 (220) 2014 05 26

(731) GRZYBOWSKA KINGA PROMOTOR, Siedlec

(540) AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW

(531) 3.13.1, 3.6.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) 429285 (220) 2014 05 26

(731) FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) APARTAMENTY INNOVA

(511) 35, 36, 37, 42

(210) 429286 (220) 2014 05 27

(731) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) MSBS

(511) 13, 16, 28

(210) 429287 (220) 2014 05 27

(731) PHU SUPRA SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW OSIŃSKI, 

PAWEŁ WĄSIK, PAWEŁ OSIŃSKI, Sochaczew;

PASTUŁA ZBIGNIEW FIRMA 

HANDLOWO- USŁUGOWA ZET- BUD, Kolbuszowa

(540) GE GRUPA EXPERT

(531) 27.5.1, 29.1.14

(511) 19, 35

(210) 429288 (220) 2014 05 27

(731) LEIDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) rodzajzenski.pl

(531) 24.17.1, 29.1.13, 27.5.1

(511) 35, 38, 41

(210) 429289 (220) 2014 05 27

(731) DOM INWESTYCYJNY ZENITH SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) ZENITH DOM INWESTYCYJNY

(531) 7.11.20, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 45

(210) 429290 (220) 2014 05 27

(731) RUMIŃSKI KONRAD PLAST SERVICE PACK, 

Kolonia Warszawska

(540) DOUBLE LOCK

(531) 27.5.1

(511) 20, 21, 35

(210) 429291 (220) 2014 05 27

(731) GOLD JAMES WILLIAM, Kraków

(540) i-class STUDENT-CENTRED, AUTHENTIC MATERIALS, 

TECHNOLOGY.

(531) 24.17.25, 26.4.4, 26.5.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 429292 (220) 2014 05 27

(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG

(540) D.C.

(531) 7.5.2, 7.5.5, 7.5.6, 26.11.2, 26.11.8, 24.17.2, 27.5.1, 27.5.22

(511) 34

(210) 429293 (220) 2014 05 27

(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) zielone arkady

(531) 26.13.25, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45

(210) 429294 (220) 2014 05 27

(731) SPARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin

(540) B-HARKO

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 06, 20, 35

(210) 429295 (220) 2014 05 27

(731) T-MOBILE USA, Inc., Bellevue, US

(540) JUMP

(531) 26.1.2, 26.1.3, 27.5.1

(511) 35, 36, 38

(210) 429296 (220) 2014 05 27

(731) T-MOBILE USA, Inc, Bellevue, US

(540) JUMP

(511) 35, 36, 38

(210) 429297 (220) 2014 05 27

(731) IZYDORCZYK MICHAŁ, Warszawa

(540) Instytut Terapii Funkcjonalnej DZIELNY MIŚ

(531) 26.11.8, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.3, 3.1.14, 3.1.19, 3.1.24

(511) 10, 41, 44

(210) 429298 (220) 2014 05 27

(731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Symfonia ERP

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429299 (220) 2014 05 27

(731) ARBORETUM M. MACIAS J. DĄBROWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
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(540) ARBORETUM PRZESTRZEŃ FINANSÓW OSOBISTYCH

(531) 24.1.10, 24.1.20, 5.13.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36, 38, 41

(210) 429300 (220) 2014 05 27

(731) BUKAŁA MAREK, Poznań

(540) S OFFICESPOT

(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.13.25, 24.17.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 429301 (220) 2014 05 27

(731) CHOREK SŁAWOMIR VEA EXPERT SYSTEMS, 

Bełchatów

(540) PROXIMA

(511) 01

(210) 429302 (220) 2014 05 27

(731) MGS SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) Grupa DLA ZDROWIA

(531) 26.1.1, 24.17.5, 24.13.25, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 10, 35

(210) 429303 (220) 2014 05 27

(731) MANIOS WOJCIECH MANIOS, Łódź

(540) TU TA TU

(531) 26.1.1, 26.1.18, 29.1.13

(511) 44

(210) 429305 (220) 2014 05 27

(731) GRZEŚKÓW AGNIESZKA KLUCZ DO SZCZĘŚCIA, 

Krzywa

(540) KOMPAS ŻYCIA

(511) 16, 35, 41

(210) 429306 (220) 2014 05 27

(731) CHOREK SŁAWOMIR VEA EXPERT SYSTEMS, 

Bełchatów

(540) NTR

(531) 26.4.1, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01

(210) 429307 (220) 2014 05 27

(731) MINICREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MiniCredit Nie żyj bez pieniędzy!

(531) 24.17.4, 24.5.1, 24.5.3, 24.17.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 45

(210) 429308 (220) 2014 05 28

(731) KAZIMIERSKI LESZEK ŚLĄSKI INSTYTUT SZKOLEŃ, 

Tychy

(540) Rok założenia 1996

(531) 24.1.5, 24.1.17, 5.13.1, 27.5.1, 27.7.1

(511) 41

(210) 429309 (220) 2014 05 28

(731) GARWOLIŃSKI ADAM, Stasin

(540) ZIELONA WYSPA

(511) 01, 31, 44

(210) 429310 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA MIX ELASTYCZNA

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429311 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
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(540) ELASTYCZNA FORMUŁA

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429312 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA MIX ELASTYCZNA nowa

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429313 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA 4w1 NA KARTĘ

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429314 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA 4w1 NA KARTĘ

(531) 26.4.4, 27.5.1

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429315 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA 3w1 NA KARTĘ

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429316 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA 3 w 1 NA KARTĘ

(531) 26.4.4, 27.5.1

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429317 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA SMS NA KARTĘ

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429318 (220) 2014 05 28

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA SMS NA KARTĘ

(531) 25.12.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) 429320 (220) 2014 05 28

(731) MKBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) EXCELSIOR

(531) 11.3.5, 11.3.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 07, 11, 30

(210) 429321 (220) 2014 05 28

(731) PIŁAT JERZY, POPIOŁEK ADAM A-LAN TECHNOLOGIE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) A a-lantec Structured Cabling System

(531) 26.4.3, 26.4.18, 26.4.1, 26.3.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 09, 37, 38

(210) 429323 (220) 2014 05 28

(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Detramax  więcej niż diosmina!

(511) 05, 29, 30

(210) 429324 (220) 2014 05 28

(731) INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI I ADMINISTRACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Katowice
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(540) INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI 

I ADMINISTRACJI IRGiA

(531) 26.1.5, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41, 42, 45

(210) 429325 (220) 2014 05 28

(731) KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bolesławiec

(540) PERFECTO

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 10, 16, 20, 21

(210) 429326 (220) 2014 05 26

(731) BREŚ JAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

JANDACH, Plewiska

(540) JANDACH

(511) 35, 37, 42

(210) 429327 (220) 2014 05 28

(731) PIOTROWSKI MARIUSZ PHU EMILBUS, Świnoujście

(540) EMILBUS PRZEWOZY PASAŻERSKIE

(531) 26.11.21, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 39

(210) 429328 (220) 2014 05 28

(731) JABŁOŃSKA-PERNAK IWONA, Poznań

(540) APTEKA BAMBERSKA

(531) 2.3.11, 2.3.12, 2.3.30, 26.4.6, 26.13.25, 7.3.2

(511) 03, 05, 35

(210) 429329 (220) 2014 05 28

(731) MK FOAM, GMBH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło

(540) ESTRELLA

(511) 20

(210) 429330 (220) 2014 05 28

(731) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD 

GŁÓWNY, Warszawa

(540) ZNP

(531) 26.5.9, 26.5.12, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13, 26.11.3, 1.3.2

(511) 36, 41, 43, 44

(210) 429331 (220) 2014 05 28

(731) PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki

(540) lift tango

(511) 03, 09, 10

(210) 429332 (220) 2014 05 28

(731) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa;

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa

(540) CLAB

(511) 01

(210) 429333 (220) 2014 05 28

(731) PACHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa

(540) AQUAMENTI

(511) 03, 05, 35

(210) 429334 (220) 2014 05 28

(731) PACHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa

(540) Pasky

(531) 3.1.14, 3.1.15, 3.1.19, 3.1.24, 26.4.7, 26.4.15, 27.5.1

(511) 03, 05, 35

(210) 429335 (220) 2014 05 28

(731) KUBAŚ ROBERT WALDEMAR, Dzierżoniów

(540) CPN

(531) 26.13.25, 27.1.2, 27.1.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 35, 37, 39
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(210) 429336 (220) 2014 05 28

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 

AKCYJNA, Wadowice

(540) Tymbark-Naturalnie do posiłku!

(511) 32

(210) 429337 (220) 2014 05 28

(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) PlatinumPlast

(511) 16, 35, 41

(210) 429338 (220) 2014 05 28

(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Praga, CZ

(540) Cognezil ODT

(511) 05

(210) 429339 (220) 2014 05 28

(731) AGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) UNiLUX

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 06, 11, 17, 19

(210) 429340 (220) 2014 05 28

(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) 4G

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 27.7.1

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 429341 (220) 2014 05 28

(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) TAURON Świecimy Przykładem

(511) 04, 07, 09, 35, 37, 39, 40, 42, 44

(210) 429342 (220) 2014 05 28

(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) TAURON Elektryk 24h

(511) 04, 07, 09, 35, 37, 39, 40, 42, 44

(210) 429343 (220) 2014 05 28

(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) 24H ELEKTRYK

(531) 2.1.1, 2.1.15, 2.1.23, 27.5.1, 27.7.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 07, 09, 35, 37, 39, 40, 42, 44

(210) 429344 (220) 2014 05 28

(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) Świecimy PRZYKŁADEM

(531) 13.1.6, 13.1.17, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 07, 09, 35, 37, 39, 40, 42, 44

(210) 429345 (220) 2014 05 28

(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec

(540) DYNIC

(511) 01, 03, 04, 07, 08, 12, 21, 27

(210) 429346 (220) 2014 05 28

(731) PORADZEWSKA EWA, Poznań

(540) west coast pit bull

(511) 18, 25, 28

(210) 429347 (220) 2014 05 28

(731) BOROWSKI PAWEŁ, Warszawa

(540) HiFilm.pl

(531) 16.1.4, 16.3.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 35, 41, 43

(210) 429348 (220) 2014 05 28

(731) GRUPA PROFEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PRASKA DRUKARNIA

(511) 35, 36, 41, 43

(210) 429349 (220) 2014 05 28

(731) GRUPA PROFEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PRASKA DRUKARNIA

(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 41, 43

(210) 429350 (220) 2014 05 28

(731) MAX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) maxLab

(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 44

(210) 429351 (220) 2014 05 28

(731) STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI 

DLA ŚRODOWISKA EKON, Warszawa

(540) Lotka

(511) 16, 28, 35, 41

(210) 429352 (220) 2014 05 28

(731) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) CLeanON

(531) 27.5.1, 26.1.5

(511) 11

(210) 429353 (220) 2014 05 28

(731) BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIESZEK SPÓŁKA 

JAWNA, Radom

(540) BookSystem dystrybucja z klasą

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39

(210) 429354 (220) 2014 05 28

(731) BAJOREK BARBARA, Warszawa

(540) Badesta Biuro Rachunkowe Accounting offi  ce 

Ofi cina de contabilidad

(531) 24.17.25, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 45

(210) 429355 (220) 2014 05 28

(731) ROOM SERVICE SPÓŁKA JAWNA J. BARTNICZAK, 

W. BARTNICZAK, Drozdowo

(540) ROOM SERVICE LUNCH

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 39, 43

(210) 429356 (220) 2014 05 28

(731) ROOM SERVICE SPÓŁKA JAWNA J. BARTNICZAK, 

W. BARTNICZAK, Drozdowo

(540) ROOM SERVICE CATERING

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 39, 43

(210) 429360 (220) 2014 05 28

(731) Kaufl and Werenhandel GmbH & Co.KG, 

Neckarsulm, DE

(540) K Classic Breakfast

(531) 26.4.1, 26.4.7, 26.4.18, 27.5.1

(511) 29

(210) 429361 (220) 2014 05 29

(731) ROBERT DZIUBEŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DEFRO, Ruda Strawczyńska

(540) AKM

(511) 11

(210) 429362 (220) 2014 05 29

(731) ROBERT DZIUBEŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DEFRO, Ruda Strawczyńska

(540) Defro AKM

(511) 11

(210) 429363 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947 Happy Twist

(531) 5.7.24, 8.1.18, 11.1.1, 26.1.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30
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(210) 429364 (220) 2014 05 29

(731) ROBERT DZIUBEŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DEFRO, Ruda Strawczyńska

(540) Defro AKM Duo

(511) 11

(210) 429365 (220) 2014 05 29

(731) ROBERT DZIUBEŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DEFRO, Ruda Strawczyńska

(540) Defro AKM Mini

(511) 11

(210) 429366 (220) 2014 05 29

(731) ROBERT DZIUBEŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE „DEFRO”, Ruda Strawczyńska

(540) Defro AKM Uni

(511) 11

(210) 429367 (220) 2014 05 29

(731) SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING, 

Parkowe Wzgórze

(540) Fightertoy

(511) 25, 28, 41

(210) 429368 (220) 2014 05 29

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 

AKCYJNA, Wadowice

(540) Plusssz AminoTABS

(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 429369 (220) 2014 05 29

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 

AKCYJNA, Wadowice

(540) Life MEGA MIAZGA

(511) 32

(210) 429370 (220) 2014 05 29

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 

AKCYJNA, Wadowice

(540) Life FRUTO FAZA

(511) 32

(210) 429371 (220) 2014 05 29

(731) ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Pieńków

(540) MY RODZICE Mama

(531) 2.7.12, 2.7.23, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429372 (220) 2014 05 29

(731) ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Pieńków

(540) MY RODZICE Tata

(531) 2.7.12, 2.7.23, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429373 (220) 2014 05 29

(731) ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Pieńków

(540) SOL-LASIDO

(511) 05

(210) 429374 (220) 2014 05 29

(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 

AKCYJNA, Wadowice

(540) Life CYTRO BANG

(511) 32

(210) 429375 (220) 2014 05 29

(731) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Fitolino

(531) 26.4.4, 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30

(210) 429376 (220) 2014 05 29

(731) IMPET SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) IS

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06

(210) 429377 (220) 2014 05 29

(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków

(540) ALUPLEX

(511) 04

(210) 429378 (220) 2014 05 29

(731) SZWARCZYŃSKI WALDEMAR, Poznań

(540) Dr Szwarc

(511) 05, 35, 36, 39, 41, 42, 44

(210) 429379 (220) 2014 05 29

(731) DUDA MARIUSZ, Warszawa
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(540) lunatic soul

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38, 41

(210) 429380 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947 Happy Twist

(531) 5.7.24, 8.1.18, 26.1.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 429381 (220) 2014 05 29

(731) CLICKQUICKNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ClickQuickNow

(511) 35, 38, 41

(210) 429382 (220) 2014 05 29

(731) CLICKQUICKNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CQN

(511) 35, 38, 41

(210) 429383 (220) 2014 05 29

(731) KOLEJ BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin

(540) KOLEJ BAŁTYCKA

(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37, 39

(210) 429384 (220) 2014 05 29

(731) ŻUKOWSKI WIKTOR, Warszawa

(540) MUDGIES

(511) 09, 28, 35

(210) 429385 (220) 2014 05 29

(731) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Mlekoma Poczuj Życia Smak

(531) 3.4.1, 3.4.2, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.7, 26.5.15, 26.5.18, 27.5.1, 

29.1.13

(511) 29, 35, 40

(210) 429386 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947

(531) 5.7.8, 5.7.13, 5.7.24, 19.3.1, 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 429387 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947

(531) 5.7.20, 5.7.14, 19.3.1, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30
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(210) 429388 (220) 2014 05 29

(731) DOMOWYEKSPERT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) myhome

(531) 7.1.24, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 429389 (220) 2014 05 29

(731) DOMOWYEKSPERT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) myhome.pl

(531) 7.1.27, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 429390 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947 DERBY

(531) 8.1.18, 26.1.2, 26.1.18, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.15, 8.1.19

(511) 30

(210) 429391 (220) 2014 05 29

(731) ZDROWY DZIECIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) UŚMIECH DZIECIAKA

(531) 1.3.1, 1.3.6, 1.3.7, 1.5.11, 6.19.1, 6.19.16, 26.1.2, 9.1.10, 

26.1.18, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32

(210) 429392 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) ZIELONA BUDKA 1947 DERBY

(531) 5.7.6, 8.1.18, 26.1.2, 26.1.18, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 429393 (220) 2014 05 29

(731) BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA, Zielonka

(540) JAJKO

(531) 8.7.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30, 32, 33, 43

(210) 429394 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(540) MUUUCIA

(531) 1.15.11, 3.4.1, 3.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 429395 (220) 2014 05 29

(731) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
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(540) ZIELONA BUDKA 1947 Frago letta Strawberry

(531) 5.7.8, 8.1.18, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 429396 (220) 2014 05 29

(731) ESTILO, Warszawa

(540) Art Sublime

(531) 27.5.1

(511) 20, 25, 42

(210) 429397 (220) 2014 05 30

(731) HINTZKE RENATA CIASTKARNIA RENATA I JACEK 

HINTZKE, Puck

(540) CUKIERNIA HINTZKE

(531) 8.1.10, 5.7.16, 8.1.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 39, 43

(210) 429398 (220) 2014 05 30

(731) DYLUS WERONIKA MAKROGEO TECHNIKI 

POMIAROWE, Ruda Śląska

(540) instrumenty pomiarowe makrogeo

(531) 1.5.1, 1.17.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.6

(511) 35, 37

(210) 429399 (220) 2014 05 29

(731) SROKA ANDRZEJ FIRMA 

HANDLOWO- PRODUKCYJNA ELCON-A.S., 

Częstochowa

(540) SANLUX

(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 11, 35

(210) 429400 (220) 2014 05 29

(731) FIDLER KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

BLIK, Toruń

(540) Blik

(531) 27.5.1

(511) 01, 02, 03, 04, 16, 35

(210) 429401 (220) 2014 05 29

(731) OPEN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Łódź

(540) OPEN LOGISTICS Sp. z o.o. Sp.k.

(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12

(511) 39

(210) 429402 (220) 2014 05 29

(731) GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń

(540) YELLOW BRAND CHICKEN

(531) 3.7.3, 3.7.24, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 40

(210) 429403 (220) 2014 05 29

(731) GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń
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(540) RED BRAND CHICKEN

(531) 3.7.3, 3.7.24, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 40

(210) 429404 (220) 2014 05 29

(731) GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń

(540) BLUE BRAND CHICKEN

(531) 3.7.3, 3.7.24, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 40

(210) 429405 (220) 2014 05 29

(731) KULESZA CEZARY GREEN STAR, Białystok

(540) BUENOS ARES

(511) 09, 35, 41

(210) 429406 (220) 2014 05 29

(731) FONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) evita

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 429407 (220) 2014 05 29

(731) MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Money Makers Money Makers Zarządzanie 

Aktywami

(531) 26.11.1, 26.11.5, 27.5.1

(511) 36

(210) 429408 (220) 2014 05 29

(731) MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Money Makers

(531) 27.5.1

(511) 36

(210) 429409 (220) 2014 05 29

(731) MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Money Makers Zarządzanie Aktywami

(511) 36

(210) 429410 (220) 2014 05 30

(731) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) WAKACJE 7&7

(511) 39, 41, 43

(210) 429411 (220) 2014 05 30

(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) LA GRANDE MAMMA

(511) 16, 35, 38, 43

(210) 429412 (220) 2014 05 30

(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) BIANCA

(511) 16, 35, 38, 43

(210) 429413 (220) 2014 05 30

(731) BROS SPÓŁKA JAWNA B.P. MIRANOWSCY, Poznań

(540) ELIKSIR DO STORCZYKÓW

(511) 01

(210) 429414 (220) 2014 05 30

(731) SYBICKA ANNA, Płońsk

(540) Vitadena

(511) 05, 30

(210) 429415 (220) 2014 05 30

(731) LIFT PLUS PL KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA, 

Wrzosowa

(540) WINDY DLA SENIORA.PL

(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 07, 37

(210) 429416 (220) 2014 05 30

(731) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
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(540) +VoltAge-

(531) 26.11.1, 26.11.5, 27.5.1

(511) 09

(210) 429417 (220) 2014 05 30

(731) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) White mobile

(531) 5.7.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38

(210) 429418 (220) 2014 05 30

(731) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Telestrada

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 38

(210) 429419 (220) 2014 05 30

(731) AP EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  PRO SCHOOL

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 429420 (220) 2014 05 30

(731) RĘBEK PIOTR PRZETWÓRSTWO OWOCÓW 

I WARZYW, Warszawa

(540) RĘBEK 1980

(531) 26.1.2, 26.1.18, 26.1.17, 27.5.1, 29.1.14

(511) 30

(210) 429421 (220) 2014 05 30

(731) AP EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH PRO SCHOOL

(531) 27.5.1

(511) 41

(210) 429423 (220) 2014 05 30

(731) AP EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) e-edu.pl

(531) 24.17.17, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 429424 (220) 2014 05 30

(731) BIEŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn

(540) Tonny Twister

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 429425 (220) 2014 05 30

(731) BIEŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn

(540) ENERGIA PURE ENERGY DRINK

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 429426 (220) 2014 05 30

(731) AP EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) e-edu.pl

(531) 24.17.17, 24.17.25, 27.5.1

(511) 41

(210) 429427 (220) 2014 05 30

(731) KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVER TEAM, Warszawa

(540) DISCOVER TEAM

(511) 28, 35, 41

(210) 429428 (220) 2014 05 30

(731) KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVER TEAM, Warszawa



84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  19  (1062)  2014

(540) LIDER MYŚLĄCY STRATEGICZNIE

(511) 28, 35, 41

(210) 429429 (220) 2014 05 30

(731) KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVER TEAM, Warszawa

(540) STRATEGICALLY THINKING LEADER

(511) 28, 35, 41

(210) 429430 (220) 2014 05 30

(731) MATOGA MARCIN ASTRA, Siepraw

(540) Nk

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 18, 25

(210) 429431 (220) 2014 05 30

(731) AGROBIL ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Garzyn

(540) AGROBIL

(531) 18.3.21, 27.5.1, 29.1.12

(511) 31, 36

(210) 429432 (220) 2014 05 30

(731) KRUSZYWA POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybaki

(540) SANDBERG

(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 19, 35, 37, 39, 42

(210) 429433 (220) 2014 05 30

(731) ARCT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) HUMER

(531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06

(210) 429434 (220) 2014 05 30

(731) KOŁODZIEJ JÓZEF SPAW-SC, Kraków

(540) KIX

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09

(210) 429435 (220) 2014 05 30

(731) KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce

(540) okidogi

(511) 29, 30, 32

(210) 429436 (220) 2014 05 30

(731) PERFETTI VAN MELLE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TO JEST POKOLENIE CHUPA CHUPS  XXL 4D

(511) 35

(210) 429437 (220) 2014 05 30

(731) SHU MEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) H&D

(531) 27.5.1, 24.17.25, 29.1.12, 27.5.1

(511) 25

(210) 429438 (220) 2014 05 30

(731) PLUTKA MARIAN, PLUTKA ARKADIUSZ, PLUTKA 

ANDRZEJ  F.H.U. MAAR ŹRÓDEŁKO SPÓŁKA 

CYWILNA, Bielsko-Biała

(540) Beskid Żywiecki

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 32, 35

(210) 429439 (220) 2014 05 30

(731) KOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NICOLAS

(531) 27.5.1

(511) 09, 18, 25

(210) 429440 (220) 2014 05 30

(731) KRÓL KRZYSZTOF, Puławy

(540) Royal Botanic HOTEL

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 41, 43

(210) 429441 (220) 2014 05 30

(731) TELE-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
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(540) tw TELEWIZJA WYBRZEŻE

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 38, 41

(210) 429442 (220) 2014 05 30

(731) TELE-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda

(540) mediatex

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 35

(210) 429443 (220) 2014 05 30

(731) MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) MC MAKROchem

(531) 26.4.1, 26.5.1, 26.5.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 17

(210) 429444 (220) 2014 05 30

(731) 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,

(540) MJUZIK.TV

(511) 35, 38, 41

(210) 429445 (220) 2014 05 30

(731) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY 

USŁUGI TRANSPORTOWE, Rusiec

(540) BIESZCZADY ZDRÓJ

(531) 6.1.1, 6.1.2, 7.1.8, 25.1.15, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32

(210) 429446 (220) 2014 05 30

(731) MITORAJ JANUSZ F.H. C.A.M., Brzezie

(540) MC ARTHUR

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25

(210) 429447 (220) 2014 05 30

(731) JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica

(540) JAI KUDO

(511) 09, 35, 37, 40, 44

(210) 429448 (220) 2014 05 30

(731) AGD MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(540) selectra

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12, 26.13.25

(511) 07, 09, 11, 35, 37

(210) 429449 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna

(540) Henryk Kania Kabanoski classic Bez dodatku 

glutaminianu sodu.

(531) 2.1.11, 5.3.11, 8.5.3, 8.5.11, 25.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429450 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna
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(540) Henryk Kania Kabanoski o smaku bekonowym 

Bez dodatku glutaminianu sodu.

(531) 5.3.11, 8.5.1, 8.5.3, 2.5.4, 25.1.15, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429451 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna

(540) Henryk Kania Kabanoski orzechowe Bez dodatku 

glutaminianu sodu.

(531) 2.1.12, 5.3.11, 5.7.6, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 25.1.1, 25.1.15, 

27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429452 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna

(540) Henryk Kania Kabanoski paprykowe Bez dodatku 

glutaminianu sodu.

(531) 2.1.11, 5.9.21, 8.5.1, 8.5.3, 25.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429453 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna

(540) Henryk Kania Kabanoski z kurczakiem Bez dodatku 

glutaminianu sodu. Z KURCZAKIEM

(531) 2.1.11, 8.5.1, 8.5.4, 8.5.3, 25.1.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429454 (220) 2014 06 01

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Pszczyna
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(540) Henryk Kania Kabanoski z wołowiną Bez dodatku 

glutaminianu sodu. Z WOŁOWINĄ

(531) 2.1.12, 3.4.2, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 25.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 29

(210) 429455 (220) 2014 05 30

(731) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie

(540) PROJEKTANCI na START

(531) 11.7.1, 11.7.3, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 18, 25, 28, 38, 41

(210) 429456 (220) 2014 05 30

(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mielec

(540) ACTIPHARMA

(531) 26.1.1, 24.13.1, 27.5.1

(511) 03, 05

(210) 429457 (220) 2014 05 30

(731) DEFITOWSKA-PIERCHAŁA EWA, Czarnów

(540) ATELIER Lola Santoro PET ACCESSORIES

(531) 24.9.2, 24.9.3, 24.9.7, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 18, 35, 40

(210) 429458 (220) 2014 05 30

(731) GAŁĄZKA MACIEJ FOTKI Z BUDKI, Warszawa

(540) FOTKI Z BUDKI

(511) 09, 16, 41

(210) 429459 (220) 2014 05 30

(731) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) PERINDIL

(511) 05, 35

(210) 429460 (220) 2014 05 30

(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

(511) 09, 38, 39

(210) 429461 (220) 2014 05 30

(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) EPO

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1

(511) 09, 38, 39

(210) 429462 (220) 2014 05 30

(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) EPO

(511) 09, 38, 39

(210) 429463 (220) 2014 05 30

(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Poczta Polska EPO

(511) 09, 38, 39

(210) 429464 (220) 2014 05 30

(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Poczta Polska Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

(511) 09, 38, 39

(210) 429465 (220) 2014 05 30

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Hialusynergy

(511) 05

(210) 429466 (220) 2014 05 30

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ZDROVIT SKURCZ EXPERT MASAŻER

(511) 03, 05

(210) 429467 (220) 2014 05 30

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  19  (1062)  2014

(540) MAGNELLA TO JEDYNY MAGNEZ Z SYSTEMEM 

STOPNIOWEGO UWALNIANIA.

(511) 05

(210) 429468 (220) 2014 05 30

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Zdroviprazol

(511) 05

(210) 429469 (220) 2014 05 30

(731) Kaufl and Warenhandel GmbH & Co. KG, 

Neckarsulm, DE

(540) K Classic Drop n’ Fresh

(531) 26.4.1, 26.4.7, 26.4.18, 27.5.1

(511) 30

(210) 429470 (220) 2014 05 30

(731) PURWIN PAWEŁ, Warszawa

(540) Cleanse Me RAW PRESSED NATURAL EST. 2014

(531) 1.15.15, 5.3.11, 5.3.13, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 32, 33, 35, 40, 43

(210) 429471 (220) 2014 05 30

(731) KACZMARCZYK TOMASZ WISH, Kraków

(540) wish pharmaceutical

(531) 2.1.30, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05, 30, 35

(210) 429472 (220) 2014 05 30

(731) JAGIEŁŁO JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE AGATA, 

Kuczki Kolonia

(540) celluguard DUSTERGENT

(531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 04, 35

(210) 429473 (220) 2014 06 02

(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Paproć

(540) CERKIEWNY

(511) 33

(210) 429474 (220) 2014 06 02

(731) LEVIATAN - POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko - Biała

(540) domiszkola

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 40

(210) 429475 (220) 2014 05 31

(731) HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) Akademia Małego Ogrodnika

(511) 35, 41, 43

(210) 429476 (220) 2014 05 31

(731) WEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) wegafarm Sambucus

(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05

(210) 429477 (220) 2014 06 02

(731) PYSZKIEWICZ PAULINA JULIA, Warszawa

(540) LEBRAND

(511) 14, 18, 25

(210) 429478 (220) 2014 06 02

(731) BLLUE POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn

(540) BLUETHERM

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 01

(210) 429479 (220) 2014 05 31

(731) WEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) SUPLEMENT DIETY Sinules wegafarm

(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05

(210) 429480 (220) 2014 06 02

(731) BLLUE POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
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(540) blluepoint

(531) 26.11.1, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 37

(210) 429481 (220) 2014 05 31

(731) WEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) Sibium Suplement diety

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429482 (220) 2014 06 02

(731) JUSZCZAK ARTUR DOMARTON, Mogilany

(540) miodova RESTAURANT

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) 429483 (220) 2014 05 31

(731) WEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) Laxium SUPLEMENT DIETY

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429484 (220) 2014 06 02

(731) GÓRZYŃSKI JERZY PHU MOTOR OIL-POLAND, 

Stary Dębsk

(540) HOTEL DUKAT

(531) 7.1.8, 7.1.19, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) 429485 (220) 2014 05 31

(731) WEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) SUPLEMENT DIETY diosmicare COMPLEX

(531) 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 429486 (220) 2014 06 02

(731) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno

(540) PANI TU NIE STAŁA TU STAŁA ORANŻADA

(511) 16, 32

(210) 429487 (220) 2014 06 02

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) RELLIN

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429488 (220) 2014 06 02

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) Veno 33 Complex

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.2

(511) 05

(210) 429489 (220) 2014 06 02

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) ARTROM TOTAL

(531) 27.5.1, 29.1.6

(511) 05

(210) 429490 (220) 2014 06 02

(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PLANTIVAXIN

(511) 01, 05

(210) 429491 (220) 2014 06 02

(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

(540) provecta

(511) 01, 05

(210) 429492 (220) 2014 06 02

(731) FIRMA HANDLOWA MIGO, Bogdańczowice
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(540) Celi Can

(531) 27.5.1

(511) 29, 30, 35

(210) 429493 (220) 2014 06 02

(731) AD SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) AD loving home

(531) 27.5.1

(511) 35, 42

(210) 429494 (220) 2014 06 02

(731) INEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) iNEXiM

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 37

(210) 429495 (220) 2014 06 02

(731) INEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) INEXIM

(511) 09, 35, 37

(210) 429496 (220) 2014 06 02

(731) TIBI MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TiBi -MORE-

(531) 26.1.6, 26.1.20, 27.5.1

(511) 09, 41

(210) 429497 (220) 2014 06 02

(731) MART PIOTR CONSULTING, Wieluń

(540) METODA5S

(531) 1.1.1, 1.1.25, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 41

(210) 429498 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ALU-STELL PRIMER 2002

(511) 02

(210) 429499 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) MARINA

(511) 02

(210) 429500 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) KOLUX

(511) 02

(210) 429501 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) DAMAX

(511) 02

(210) 429502 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) PTFE

(511) 02

(210) 429503 (220) 2014 06 02

(731) CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(540) HELLENA

(531) 19.7.1, 27.5.1

(511) 32

(210) 429504 (220) 2014 06 02

(731) GUO ZHITANG, Warszawa
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(540) Sandic

(531) 24.17.25, 26.2.7, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 25

(210) 429505 (220) 2014 06 02

(731) HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola

(540) mel-tiki

(511) 05

(210) 429506 (220) 2014 06 02

(731) HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola

(540) mel tiki

(531) 42.95.6

(511) 05

(210) 429507 (220) 2014 06 02

(731) KIETLIŃSKI PAWEŁ LARIMAR, Konstancin-Jeziorna

(540) CURVA

(511) 29, 30, 32, 43

(210) 429508 (220) 2014 06 02

(731) KIETLIŃSKI PAWEŁ LARIMAR, Konstancin-Jeziorna

(540) RiRi

(511) 29, 30, 32, 43

(210) 429509 (220) 2014 06 02

(731) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Resolutivo regium

(511) 03, 05, 32

(210) 429510 (220) 2014 06 02

(731) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

PRAGA, Warszawa

(540) RSM PRAGA

(531) 14.5.21, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 37

(210) 429511 (220) 2014 06 02

(731) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

PRAGA, Warszawa

(540) RSM PRAGA

(531) 14.5.21, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 37

(210) 429512 (220) 2014 06 02

(731) ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

PRAGA, Warszawa

(540) RSM PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

(531) 14.5.21, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 37

(210) 429513 (220) 2014 06 02

(731) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DZIECIĘCE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) dcd dcd DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DZIECIĘCE

(531) 27.3.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 41, 43, 44

(210) 429515 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) ATOPRA Zinc+

(531) 24.17.5, 27.5.1

(511) 03, 05

(210) 429516 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) NEOIDRA

(511) 03, 05

(210) 429517 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) EASYVEN

(511) 03, 05
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(210) 429518 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) SKINPLUS

(511) 03, 05

(210) 429519 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) SILLAFER

(511) 03, 05

(210) 429520 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) FRAXCREAM

(511) 03, 05

(210) 429521 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) SLIMESIL

(511) 03, 05

(210) 429522 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) DERMOLAZA

(511) 03, 05

(210) 429523 (220) 2014 06 02

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) PURLAK

(511) 03, 05

(210) 429524 (220) 2014 06 02

(731) CONCEPT APPS ŁUKASZ GRZEJSZCZAK, Warszawa

(540) Mojeurlopy

(531) 14.3.1, 16.3.17, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 429525 (220) 2014 06 02

(731) BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) DYSKĄCIK Wysoka Jakość. Niska Cena!

(531) 1.17.11, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29

(210) 429526 (220) 2014 06 02

(731) BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Polskie Przysmaki

(531) 1.15.24, 26.11.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29

(210) 429527 (220) 2014 06 02

(731) BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Sas

(531) 9.1.10, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29

(210) 429528 (220) 2014 06 02

(731) JSC TELAVI WINE CELLAR, Kurdgelauri, GE

(540) marani

(511) 43

(210) 429529 (220) 2014 06 02

(731) REQRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) REQMEN

(511) 03, 05, 35

(210) 429530 (220) 2014 06 02

(731) REQRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) REQFEM

(511) 03, 05, 35

(210) 429531 (220) 2014 06 02

(731) REQRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) REQRANE

(511) 03, 05, 35

(210) 429532 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) dentix 7 wybielanie+complex extra clean white

(511) 03, 21

(210) 429533 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) dentix 7 odświeżanie+complex mouthwash fresh

(511) 03, 21

(210) 429534 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) dentix expert ultra sensitive

(511) 03, 21

(210) 429535 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) dentix express smart white

(511) 03, 21

(210) 429536 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) bakallino

(511) 29, 30

(210) 429537 (220) 2014 06 02

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TOP KUCHNIA

(531) 26.4.2, 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30

(210) 429538 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

-HANDLOWE UTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(540) AgroSulCa nawóz siarkowo-wapniowy

(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 26.1.20, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01

(210) 429539 (220) 2014 06 02

(731) LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) KeraRicinum Oleo Complex

(511) 03, 05

(210) 429540 (220) 2014 06 02

(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) BOSMAN

(511) 02

(210) 429541 (220) 2014 06 02

(731) GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) KS KATOWICE 1964 GKS GieKSa KATOWICE S.A.

(531) 7.11.25, 24.1.5, 24.1.17, 24.1.11, 27.5.1, 29.1.14

(511) 06, 16, 24, 25, 41

(210) 429542 (220) 2014 06 02

(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) Duda

(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35, 39

(210) 429543 (220) 2014 06 02

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) PROGRESIVUM

(511) 03, 05, 29

(210) 429544 (220) 2014 06 02

(731) MABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna

(540) MABOR

(531) 2.7.12, 2.7.23, 2.7.25, 26.4.1, 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 42

(210) 429545 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO- HANDLOWE UTEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(540) agrosulca

(511) 01

(210) 429546 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SZLACHECKIE ORYGINALNA RECEPTURA WARZONE 

TRADYCYJNIE

(531) 25.1.9, 25.1.10, 25.1.15, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32, 35

(210) 429547 (220) 2014 06 02

(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) dopnijswego.pl

(511) 36, 42

(210) 429548 (220) 2014 06 02

(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) Albo realizujemy, albo snujemy

(511) 36, 42

(210) 429549 (220) 2014 06 02

(731) ŁABUŚ MARCIN WYDAWNICTWO EPIDEIXIS, Kraków

(540) polskie zabawki

(531) 3.1.14, 3.1.24, 21.1.25, 25.5.1, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 28, 35, 41, 45

(210) 429550 (220) 2014 06 02

(731) FIN FACTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) FF FinFactoria

(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.4.1, 26.4.10, 26.11.1, 26.11.6, 27.5.1, 

29.1.12

(511) 36

(210) 429551 (220) 2014 06 02

(731) BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice

(540) Brandenburska

(511) 29

(210) 429552 (220) 2014 06 02

(731) GIGANTO POLSKA SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) POLAND is NOW

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429553 (220) 2014 06 02

(731) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław;

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław;

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław;

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH 

WE WROCŁAWIU, Wrocław;

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO 

WE WROCŁAWIU, Wrocław;

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA 

GEPPERTA WE WROCŁAWIU, Wrocław;

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

WE WROCŁAWIU, Wrocław;

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 

IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA 

WE WROCŁAWIU, Wrocław;

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław;

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH 

IM. GEN. TADEUSZ KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU, 

Wrocław;

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII 

DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN 

WE WROCŁAWIU, Wrocław;

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH IM.WŁODZIMIERZA 

TRZEBIATOWSKIEGO PAN WE WROCŁAWIU, Wrocław

(540) DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI DFN

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 429554 (220) 2014 06 03

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO 

- USŁUGOWE PAKARD ZBIGNIEW DĄBROWSKI, 

Wołomin

(540) pakard

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 35, 39

(210) 429555 (220) 2014 06 03

(731) F.H. C.A.M. JANUSZ MITORAJ, Brzezie

(540) MCA

(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1

(511) 25

(210) 429556 (220) 2014 06 03

(731) F.H. C.A.M. JANUSZ MITORAJ, Brzezie

(540) MCA
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(531) 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1

(511) 25

(210) 429557 (220) 2014 06 02

(731) PELCZAR-PIENIĄŻEK MARIA, Kraków;

PIENIĄŻEK MAREK, Kraków;

SZCZECHOWICZ JAKUB, Zagonów

(540) SORR

(531) 27.5.1

(511) 41, 44

(210) 429558 (220) 2014 06 02

(731) PAWLUS PIOTR, Płońsk

(540) ZdrowaChata

(511) 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 44

(210) 429559 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LASTAR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wólka Kosowska

(540) SULTAN EKMEK

(511) 29, 30, 43

(210) 429560 (220) 2014 06 02

(731) KUPRIANOW DIANA VERMICULITE POLAND FIRMA 

PRODUKCYJNA, Ełk

(540) złoto ogrodnika

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 31, 44

(210) 429561 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 

FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław

(540) 

(531) 2.1.23, 2.1.25, 2.5.25, 4.5.5, 26.1.1, 26.1.14, 29.1.12

(511) 03, 05, 44

(210) 429562 (220) 2014 06 02

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 

FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław

(540) Instytut zdrowia Grupa Hasco

(531) 2.1.23, 2.1.25, 2.5.25, 4.5.5, 26.1.1, 26.1.14, 26.11.1, 27.5.1, 

29.1.12

(511) 03, 05, 44

(210) 429563 (220) 2014 06 02

(731) HARDEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo

(540) MADMEXT IST ‘98

(531) 26.4.4, 26.11.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 35

(210) 429564 (220) 2014 06 02

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) #15SEKUNDWOLNOSCI

(511) 30, 32

(210) 429565 (220) 2014 06 02

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) WEŹ ŁYK WOLNOŚCI

(511) 30, 32

(210) 429566 (220) 2014 06 02

(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa

(540) WARSZAWSKA TRIADA BIEGOWA ZABIEGAJ 

O PAMIĘĆ

(531) 2.1.8, 2.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) 429567 (220) 2014 06 02

(731) QLABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Qlaboratories

(531) 27.5.1

(511) 05, 35, 42

(210) 429568 (220) 2014 06 03

(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
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(540) Bakal Regener

(511) 29, 30, 31

(210) 429569 (220) 2014 06 02

(731) KAJETANOWICZ ADAM CUKIERNIA U ADAMA, 

Giżycko

(540) Freszz

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429570 (220) 2014 06 02

(731) MIODUSZEWSKI MARCIN JMI.PL, Warszawa

(540) Smart Skills

(531) 26.4.3, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 41, 42, 45

(210) 429571 (220) 2014 06 02

(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin

(540) markol

(511) 01, 02, 16

(210) 429572 (220) 2014 06 02

(731) KRONOS KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Artico Offi  ce Building

(531) 26.4.3, 26.4.6, 26.4.9, 26.15.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37

(210) 429573 (220) 2014 06 02

(731) KRONOS KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Atlantic Offi  ce Building

(531) 26.4.3, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37

(210) 429574 (220) 2014 06 02

(731) KRONOS KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Ocean Plaza Offi  ce Building

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37

(210) 429575 (220) 2014 06 02

(731) KRONOS KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Diplomatic Offi  ce Building

(531) 26.4.3, 26.4.6, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37

(210) 429576 (220) 2014 06 02

(731) KRONOS KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Presidente Offi  ce Building

(531) 26.4.3, 26.4.6, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 37

(210) 429577 (220) 2014 06 03

(731) TORKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy

(540) TorKol

(531) 26.3.3, 26.3.4, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 37, 42

(210) 429578 (220) 2014 06 03

(731) MDR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów

(540) AtmoSferal

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 22, 35, 41
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(210) 429579 (220) 2014 06 03

(731) FPI DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Młoszowa

(540) SpeedWood

(531) 27.5.1

(511) 12, 28, 35

(210) 429580 (220) 2014 06 03

(731) WILCZYŃSKI ŁUKASZ PLANET PR, Kielce

(540) EUROPEAN ROVER CHALLENGE

(511) 16, 35, 38, 41

(210) 429581 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA QUESTINGU, Bałtów

(540) QUESTING

(511) 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 429582 (220) 2014 06 03

(731) REDEFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) m muzo.TV

(531) 26.1.8, 26.1.11, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38, 41

(210) 429583 (220) 2014 06 03

(731) P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo

(540) WEST COAST PIT BULL

(511) 18, 25, 28

(210) 429584 (220) 2014 06 03

(731) ANDRUKIEWICZ ELŻBIETA, ANDRUKIEWICZ JERZY 

PROMA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) OTAGO

(531) 26.1.1, 26.5.3, 26.5.9, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 42, 45

(210) 429585 (220) 2014 06 03

(731) KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce

(540) enedy

(511) 16

(210) 429586 (220) 2014 06 03

(731) MUSIEROWICZ MAŁGORZATA, Pobiedziska

(540) JEŻYCJADA

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 429587 (220) 2014 06 03

(731) HOLANOWSKI RAFAŁ, Wrocław

(540) SUPRA HOLDING

(531) 26.4.3, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 429588 (220) 2014 06 03

(731) HOLANOWSKI RAFAŁ, Wrocław

(540) i SUPRA INWEST

(531) 26.4.3, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 429589 (220) 2014 06 03

(731) SZYMAŃSKI ZBIGNIEW INDUSTRIAL, Inorocław

(540) industrial

(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 19, 40

(210) 429590 (220) 2014 06 03

(731) 2B ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz

(540) 2B ACTIVE

(511) 32, 41

(210) 429591 (220) 2014 06 03

(731) 2B ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz

(540) 2b ACTIVE

(531) 2.1.8, 2.1.16, 26.1.1, 26.1.14, 26.1.17, 26.1.19, 27.5.1, 27.7.1, 

29.1.14

(511) 32, 41

(210) 429592 (220) 2014 06 04

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- MONTAŻOWE 

I PREFABRYKACJI BETONÓW „KAMAL” SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bydgoszcz
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(540) ART linia

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 19

(210) 429593 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA SEDEKA, Warszawa

(540) MAGNA CUM LAUDE

(511) 35

(210) 429594 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA SEDEKA, Warszawa

(540) SUBVITA

(511) 35

(210) 429595 (220) 2014 06 03

(731) SZYMAŃSKI ZBIGNIEW INDUSTRIAL, Inowrocław

(540) indufol FB

(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 19

(210) 429596 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA SEDEKA, Warszawa

(540) CUM LAUDE

(511) 35

(210) 429597 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA SEDEKA, Warszawa

(540) SUMMA CUM LAUDE

(511) 35

(210) 429598 (220) 2014 06 03

(731) FUNDACJA SEDEKA, Warszawa

(540) INSIGNE CUM LAUDE

(511) 35

(210) 429599 (220) 2014 06 03

(731) SZYMAŃSKI ZBIGNIEW INDUSTRIAL, Inowrocław

(540) indufol FOLIA PAROIZOLACYJNA

(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 19

(210) 429600 (220) 2014 06 03

(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO DWORECKI 

SPÓŁKA JAWNA, Golejewo

(540) Dworecki

(531) 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 31, 39, 43

(210) 429601 (220) 2014 06 03

(731) SZEGIDEWICZ KATARZYNA LA BOBA STUDIO 

KATARZYNA SZEGIDEWICZ, Warszawa

(540) LA BOBA

(531) 27.5.1

(511) 14, 18, 25

(210) 429602 (220) 2014 06 03

(731) ENVESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) envesco

(531) 26.3.23, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 37, 42

(210) 429603 (220) 2014 06 03

(731) ENVESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) ENVESCO

(511) 37, 42

(210) 429604 (220) 2014 06 03

(731) INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Kolonia, DE

(540) PIOIRO

(531) 24.15.2, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 38, 39, 40, 42

(210) 429605 (220) 2014 06 03

(731) KACZMARZYK TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO- USŁUGOWE EURO-TED, Częstochowa

(540) ET euro-ted

(531) 1.5.1, 1.5.2, 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4

(511) 06, 07, 35, 37, 39

(210) 429606 (220) 2014 06 03

(731) ANKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychowo

(540) BULLOCK
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(531) 3.4.1, 3.4.4, 27.5.1, 29.1.7

(511) 06, 07, 08

(210) 429607 (220) 2014 06 03

(731) UNIVERSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Taxeon - Wiemy, co się liczy

(511) 09, 35, 42

(210) 429608 (220) 2014 06 03

(731) VIE FIRME PIOTR JANISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań

(540) Vivre Moja Apteka

(531) 24.17.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 429609 (220) 2014 06 03

(731) AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki

(540) Agrofruct

(531) 25.3.1, 25.3.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29

(210) 429610 (220) 2014 06 03

(731) AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki

(540) Prunella

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 29

(210) 429611 (220) 2014 06 03

(731) POMORSKIE HURTOWE CENTRUM 

ROLNO- SPOŻYWCZE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) RËNK

(511) 16, 35, 36, 39, 41, 42

(210) 429612 (220) 2014 06 03

(731) STOWARZYSZENIE TAXI MODLIN, 

Nowy Dwór Mazowiecki

(540) TAXI MODLIN

(531) 18.5.1, 18.5.3, 26.11.2, 26.11.6, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.15

(511) 39

(210) 429613 (220) 2014 06 03

(731) SZYMIK ZBIGNIEW, Zbrosławice

(540) GL

(531) 27.5.1, 27.5.22, 26.3.23, 29.1.12

(511) 35, 36, 45

(210) 429614 (220) 2014 06 03

(731) SZYMIK ZBIGNIEW, Zbrosławice

(540) GRUPA Leader Podatki Prawo Audyty Księgowość

(531) 26.3.23, 27.5.1, 27.5.22, 29.1.12

(511) 35, 36, 45

(210) 429615 (220) 2014 06 03

(731) J2 Trading (Cyprus) Limited, Nikozja, CY

(540) dzikie

(511) 32

(210) 429616 (220) 2014 06 04

(731) KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM PROJEKTÓW 

I ANALIZ INFORMATYCZNYCH PRO - PROJECT, Chełm

(540) QAC24.COM

(531) 1.15.11, 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.4

(511) 42

(210) 429617 (220) 2014 06 04

(731) KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM PROJEKTÓW 

I ANALIZ INFORMATYCZNYCH PRO - PROJECT, Chełm

(540) CKJ24.PL

(531) 1.15.11, 7.5.1, 24.17.1, 24.17.2, 29.1.4

(511) 42

(210) 429618 (220) 2014 06 04

(731) KARTASZYŃSKI HENRYK CENTRUM PROJEKTÓW 

I ANALIZ INFORMATYCZNYCH PRO - PROJECT, Chełm

(540) 
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(531) 1.13.1, 15.7.1, 15.1.13, 29.1.12

(511) 09, 42

(210) 429619 (220) 2014 06 04

(731) STANKOWSKA MONIKA GREY CONSULTING 

& BROKERAGE SERVICES, Łomianki

(540) CRySTAL Cukier BIAŁY KRYSZTAŁ

(531) 1.15.11, 11.3.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429620 (220) 2014 06 04

(731) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) UROCAL

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429621 (220) 2014 06 04

(731) POLGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieleń

(540) POLGAST producent mebli ze stali nierdzewnej

(531) 26.11.1, 26.11.6, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 09, 10, 11, 20, 35, 39, 40

(210) 429622 (220) 2014 06 04

(731) KUREK DARIUSZ, Lublin

(540) elektro

(531) 26.11.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 11

(210) 429623 (220) 2014 06 04

(731) KUREK DARIUSZ, Lublin

(540) INQ

(531) 26.11.1, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11

(210) 429624 (220) 2014 06 04

(731) TERPIŁOWSKI SŁAWOMIR, Uniszowice

(540) WIELKIE ŻARCIE

(531) 3.4.11, 8.7.17, 11.3.5, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) 429625 (220) 2014 06 04

(731) FRUIT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AL DENTE

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.2

(511) 43

(210) 429626 (220) 2014 06 04

(731) Dorco Co., Ltd, YONGIN-SI, KR

(540) Shai3 Honey

(511) 08

(210) 429627 (220) 2014 06 04

(731) MICHALSKI WOJCIECH DANA, Wrocław

(540) levelupfi tness

(511) 16, 38, 42, 44

(210) 429628 (220) 2014 06 04

(731) DZIEKAŃSKI BOGUSŁAW ZENON, 

Gorzów Wielkopolski

(540) MAŁA AKADEMIA JAZZU maj

(531) 1.3.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 41

(210) 429629 (220) 2014 06 04

(731) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój

(540) 1-0-5 Pizzeria Stopiątka

(531) 1.15.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43
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(210) 429630 (220) 2014 06 04

(731) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój

(540) 1-0-5 Pizzeria Stopiątka

(531) 1.15.5, 26.1.1, 26.1.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.2

(511) 43

(210) 429631 (220) 2014 06 04

(731) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój

(540) pizzeria stopiątka

(511) 43

(210) 429632 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Eden Indian fl avour

(511) 03

(210) 429633 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Vietnam nature

(511) 03

(210) 429634 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Thai emotion

(511) 03

(210) 429635 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Frostello

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429636 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Misie Pysie ŁACIATKI

(531) 3.1.14, 3.1.16, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 30

(210) 429637 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ŁACIATKI

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 30

(210) 429638 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Smalec Wyborowy

(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29

(210) 429639 (220) 2014 06 04

(731) BUTKIEWICZ MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE MAGDA EKSPORT-IMPORT 

MARIUSZ BUTKIEWICZ, Suwałki

(540) CELS

(511) 35, 37

(210) 429640 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) My little love

(531) 2.9.1, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.13

(511) 24, 25

(210) 429641 (220) 2014 06 04

(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Indian fl avour

(511) 03

(210) 429642 (220) 2014 06 04

(731) NIEDZIAŁEK PIOTR ARTUR, Warszawa

(540) cut5

(511) 09, 10, 17, 21, 35

(210) 429643 (220) 2014 06 04

(731) NIEDZIAŁEK PIOTR ARTUR, Warszawa

(540) cutpro

(511) 09, 10, 17, 21, 35

(210) 429644 (220) 2014 06 04

(731) WITEK NATALIA LINGO-STAR, Ożarów Mazowiecki
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(540) MAŁY EDISON

(531) 3.7.15, 3.7.25, 19.11.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 35, 41

(210) 429645 (220) 2014 06 04

(731) NIEDZIAŁEK PIOTR ARTUR, Warszawa

(540) cut3

(511) 09, 10, 17, 21, 35

(210) 429646 (220) 2014 06 04

(731) NIEDZIAŁEK PIOTR ARTUR, Warszawa

(540) HandProtector

(511) 09, 10, 17, 21, 35

(210) 429647 (220) 2014 06 04

(731) NIEDZIAŁEK PIOTR ARTUR, Warszawa

(540) HandPro

(511) 09, 10, 17, 21, 35

(210) 429648 (220) 2014 06 04

(731) DOR-CEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) DC DOR-CEL

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 39

(210) 429649 (220) 2014 06 04

(731) METAMORFOSIS PRAKTYKA LEKARSKA ARTUR 

BROMA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) METAMORFOSIS ab dr Broma

(531) 3.13.1, 26.13.25, 29.1.7

(511) 03, 05, 10, 41, 43, 44

(210) 429650 (220) 2014 06 04

(731) GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) PRINCE ARTURO

(511) 34

(210) 429651 (220) 2014 06 04

(731) NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) RYSIEK

(511) 09, 35, 38, 39, 42

(210) 429652 (220) 2014 06 04

(731) NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) RYSIEK WIDZIMISIE

(531) 3.1.6, 3.1.16, 3.1.24, 3.1.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 35, 38, 39, 42

(210) 429653 (220) 2014 06 04

(731) PKP UTRZYMANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PKP UTRZYMANIE

(531) 26.3.4, 26.15.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 37, 38

(210) 429654 (220) 2014 06 04

(731) CZYWILIS MARCELINA FHU MARFOR, Andrychów

(540) Marfor Kąski Góralskie wyrabiane ręcznie

(531) 2.1.4, 6.2.1, 8.7.3, 11.3.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429655 (220) 2014 06 04

(731) TITTINGER TOMASZ FORMA, Rzeszów

(540) SPORT TAPE

(511) 44

(210) 429657 (220) 2014 06 05

(731) COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec

(540) śmigło

(511) 28

(210) 429658 (220) 2014 06 05

(731) COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec
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(540) baza kosmiczna

(511) 28

(210) 429659 (220) 2014 06 04

(731) STRZYKALSKI ANDRZEJ P.H.U. ANDPOL, Konin

(540) Andpol

(531) 15.7.1, 15.7.3, 15.7.19, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 35

(210) 429660 (220) 2014 06 04

(731) SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 

SP ZOZ, Warszawa

(540) 

(531) 24.13.25, 24.13.17, 29.1.4, 4.5.3

(511) 41, 42, 44

(210) 429661 (220) 2014 06 04

(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MELLA

(531) 1.15.15, 26.13.25, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16

(210) 429662 (220) 2014 06 04

(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) INDYKPOL Bianka PIERŚ GOTOWANA Z INDYKA

(531) 3.7.19, 3.7.4, 26.2.7, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 43

(210) 429663 (220) 2014 06 04

(731) TITTINGER TOMASZ FORMA, Rzeszów

(540) TAPING REHABILITACYJNY

(511) 44

(210) 429664 (220) 2014 06 04

(731) TITTINGER TOMASZ FORMA, Rzeszów

(540) POWER TAPE

(511) 44

(210) 429665 (220) 2014 06 04

(731) TITTINGER TOMASZ FORMA, Rzeszów

(540) FIZJOTAPE

(511) 44

(210) 429666 (220) 2014 06 05

(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(540) Politechnika Wrocławska

(511) 09, 16, 18, 25, 35, 41, 42

(210) 429667 (220) 2014 06 05

(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NEOFURAGINA

(511) 05

(210) 429668 (220) 2014 06 05

(731) LA GUITARRA KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) La Guitarra HOSTEL POLAND

(531) 22.1.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39, 43

(210) 429669 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MEDICARE 24

(531) 24.1.3, 24.15.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 30

(210) 429670 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Cornelius 1888

(511) 30

(210) 429671 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NELISSIMO
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(531) 25.12.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429672 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PREMIUM RENE CORNELLI 1888 QUALITY

(531) 24.3.7, 25.1.9, 25.1.25, 26.4.2, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429673 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Riami

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429674 (220) 2014 06 05

(731) RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PREMIUM RENE CORNELLIS 1888 QUALITY

(531) 24.3.7, 25.1.9, 25.1.25, 26.4.2, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429675 (220) 2014 06 05

(731) KROTEX-PHARM SP. Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) ultrabs ultra absorptin technology

(531) 26.11.3, 26.11.5, 26.11.8, 26.11.12, 26.11.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429676 (220) 2014 06 05

(731) KROTEX-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) D3 - ecovit środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia medycznego

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429677 (220) 2014 06 05

(731) BARTKIEWICZ DARIUSZ P.P.H. DAREXIM, Tuszyn

(540) D’Angela

(531) 27.5.1

(511) 18

(210) 429678 (220) 2014 06 05

(731) BARTKIEWICZ DARIUSZ P.P.H. DAREXIM, Tuszyn

(540) DAREXim collection

(531) 27.5.1

(511) 18

(210) 429679 (220) 2014 06 05

(731) GIERSZNER LESZEK PRODUCENT DRZWI I OKIEN 

ALUMINIOWYCH TERMALUX, Tychy

(540) termalux

(531) 26.4.4, 26.11.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 19, 35, 37

(210) 429680 (220) 2014 06 05

(731) FRANKOWSKI BOGUSŁAW FRANK BUSINESS CLUB, 

Szczawno Zdrój

(540) NEONI NEONIT
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(531) 3.1.1, 3.1.2, 3.7.17, 9.1.10, 25.1.5, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25, 32, 33

(210) 429681 (220) 2014 06 05

(731) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Power LTE

(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) 429682 (220) 2014 06 05

(731) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PowerLTE

(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) 429683 (220) 2014 06 05

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) REALSTERON

(511) 05

(210) 429684 (220) 2014 06 05

(731) MUSIEROWICZ MAŁGORZATA, Pobiedziska

(540) BOREJKO

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 429685 (220) 2014 06 05

(731) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) PROFILATEX

(511) 02, 19

(210) 429686 (220) 2014 06 05

(731) MUSIEROWICZ MAŁGORZATA, Pobiedziska

(540) BOREJKOWIE

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 429687 (220) 2014 06 05

(731) MEMES.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Cardio Life

(531) 27.5.1

(511) 05, 29

(210) 429688 (220) 2014 06 05

(731) MUSIEROWICZ MAŁGORZATA, Pobiedziska

(540) RODZINA BOREJKÓW

(511) 16, 35, 41, 42

(210) 429689 (220) 2014 06 05

(731) ŻARNOWSKI ADAM, Kraków

(540) NICOBYE fresh mint gum

(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 29.1.13

(511) 05, 30

(210) 429690 (220) 2014 06 05

(731) ŻARNOWSKI ADAM, Kraków

(540) NICOBYE lozenge

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 429691 (220) 2014 06 05

(731) ŻARNOWSKI ADAM, Kraków

(540) NICOBYE ice mint gum

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 30

(210) 429692 (220) 2014 06 05

(731) JURAN ART COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(540) FRYZJER ROKU.TV Polski czempion fryzjerstwa

(531) 14.7.20, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 41, 44

(210) 429693 (220) 2014 06 05

(731) MIŚKIEWICZ TOMASZ TBM SNACKS, Szewna

(540) ŁAPSMAK!

(531) 27.5.1, 24.17.4, 29.1.12

(511) 29, 30

(210) 429694 (220) 2014 06 05

(731) MARKUS ERYK STRYI, Wawrzyńcowice

(540) STRYI

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 19, 35, 37

(210) 429695 (220) 2014 06 05

(731) X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
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(540) be pro

(511) 36

(210) 429696 (220) 2014 06 05

(731) POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Jastrzębie-Zdrój

(540) Visile

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 35

(210) 429697 (220) 2014 06 05

(731) POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Jastrzębie-Zdrój

(540) Perlin

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 35

(210) 429698 (220) 2014 06 05

(731) POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Jastrzębie-Zdrój

(540) Periel

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 35

(210) 429699 (220) 2014 06 05

(731) GINTOWT MACIEJ PREMAT-BUD, Wrocław

(540) ecoLINEX green side of the power

(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 11

(210) 429700 (220) 2014 06 05

(731) MPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) mPay

(511) 36, 38, 42

(210) 429701 (220) 2014 06 05

(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz

(540) HORIZON

(531) 27.5.1

(511) 12

(210) 429702 (220) 2014 06 05

(731) KWIATKOWSKI MAREK, Warszawa

(540) KWIATEK JEANS

(531) 5.5.9, 5.5.20, 3.7.1, 3.7.24, 27.5.1, 29.1.12

(511) 14, 18, 25

(210) 429703 (220) 2014 06 05

(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz

(540) BEST

(531) 27.5.1

(511) 12

(210) 429704 (220) 2014 06 05

(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) HALIBAX FORTE

(511) 03, 05

(210) 429705 (220) 2014 06 05

(731) MAKANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(540) PETRO

(531) 1.3.1, 1.3.2, 26.2.6, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29

(210) 429706 (220) 2014 06 05

(731) MAKANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(540) ROLTON

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30
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(210) 429707 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA- CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku

(531) 8.1.1, 27.5.1

(511) 30, 35, 43

(210) 429708 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku

(531) 8.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 43

(210) 429709 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku

(531) 8.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35, 43

(210) 429710 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) GROMULSKI 1959

(531) 8.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35, 43

(210) 429711 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) PIEKARNIA codzienna świeżość

(531) 27.5.1, 26.4.2

(511) 30, 35, 43

(210) 429712 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) CUKIERNIA codzienna rozkosz

(531) 27.5.1, 26.4.2

(511) 30, 35, 43

(210) 429713 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) 

(531) 8.1.1, 1.15.15

(511) 30, 35, 43

(210) 429714 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) 

(531) 1.15.5, 8.1.1, 29.1.12

(511) 30, 35, 43

(210) 429715 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) 

(531) 8.1.1, 25.7.1, 25.7.25, 29.1.12

(511) 30, 35, 43
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(210) 429716 (220) 2014 06 05

(731) GROMULSKI SŁAWOMIR GROMULSKI 

PIEKARNIA-CUKIERNIA, Mińsk Mazowiecki

(540) PIEKARNIA GROMULSKI CUKIERNIA jakość chlebem 

powszednim od 1959 roku

(531) 8.1.1, 1.15.5, 26.7.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 43

(210) 429717 (220) 2014 06 05

(731) INTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) santeo.pl

(531) 1.15.15, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 05, 09, 10, 35, 44

(210) 429718 (220) 2014 06 05

(731) RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa

(540) Rent&dRaiff  ZAWSZE NOWE AUTO

(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 39

(210) 429719 (220) 2014 06 05

(731) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

(540) DERMIKA 100% for MEN

(511) 03, 05, 44

(210) 429720 (220) 2014 06 05

(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) TIERRA

(511) 19

(210) 429721 (220) 2014 06 05

(731) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Terapia w Sieci

(511) 09, 38, 41

(210) 429722 (220) 2014 06 05

(731) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) iTerapia

(511) 09, 38, 41

(210) 429723 (220) 2014 06 05

(731) BOBA PIOTR, Szczecin

(540) Coff ee by Coff ee

(511) 43

(210) 429724 (220) 2014 06 05

(731) BOBA PIOTR, Szczecin

(540) Coff ee by Coff ee

(531) 11.3.5, 11.3.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) 429725 (220) 2014 06 05

(731) UZDROWISKO RABKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój

(540) solankowe SPA

(531) 1.15.15, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 32, 35, 41, 44

(210) 429726 (220) 2014 06 05

(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kruszwica

(540) QUALITO

(511) 29

(210) 429727 (220) 2014 06 06

(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze

(540) 

(531) 1.5.1, 1.5.2, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 29.1.14

(511) 04, 11, 42

(210) 429728 (220) 2014 06 06

(731) IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy

(540) GRUNTER

(511) 17, 19

(210) 429729 (220) 2014 06 06

(731) ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) skilo GROW YOUR TALENTS
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(531) 1.15.11, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3

(511) 42

(210) 429730 (220) 2014 06 06

(731) ZBOREK STANISŁAW, Bielsko-Biała

(540) Otoczaki

(531) 6.1.1, 7.15.1, 7.15.20, 29.1.15

(511) 19

(210) 429731 (220) 2014 06 06

(731) ADAMOWICZ DARIUSZ, Gdańsk

(540) FENOMEN

(511) 45

(210) 429732 (220) 2014 06 06

(731) MATUSIAK MIROSŁAW, Łódź

(540) FAN4FAN

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 429733 (220) 2014 06 06

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) CEDIFINA

(511) 03, 05

(210) 429734 (220) 2014 06 06

(731) GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) Moje Ćwiczenia

(511) 09, 16, 39, 40, 41

(210) 429735 (220) 2014 06 06

(731) BOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubenia

(540) hevensil

(511) 03, 05, 35

(210) 429736 (220) 2014 06 06

(731) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice

(540) w line

(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 06, 20

(210) 429737 (220) 2014 06 06

(731) SZPIEĆ TOMASZ, Jasionka

(540) twójmajster.pl

(531) 7.1.8, 7.1.24, 7.3.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 38

(210) 429738 (220) 2014 06 06

(731) CHEMIKOLOR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) Chemikolor

(531) 19.3.1, 19.11.4, 19.11.25, 26.5.1, 26.5.16, 26.5.18, 27.5.1, 

29.1.13

(511) 42

(210) 429739 (220) 2014 06 06

(731) FUNDACJA MENEDŻEROWIE JUTRA MOFFIN, Kraków

(540) FUNDACJA MENEDŻEROWIE JUTRA MOFFIN

(511) 35, 41, 45

(210) 429740 (220) 2014 06 06

(731) SKŁADWĘGLA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) Alewęgiel

(531) 1.15.5, 4.5.5, 4.5.21, 27.5.1, 29.1.15

(511) 04, 35, 39

(210) 429741 (220) 2014 06 06

(731) CZERNEK JERZY ORION, Łódź

(540) SUMMER OF 69

(511) 34, 35

(210) 429742 (220) 2014 06 06

(731) ROMAN SKRZYPCZAK VITA-NATURA, Gądki

(540) TWOJA SIŁA TKWI W NATURZE

(511) 29, 30, 35

(210) 429743 (220) 2014 06 06

(731) WEI ZHAOPING FIRMA HANDLOWA WENA, Reguły

(540) Vidos

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 09

(210) 429744 (220) 2014 06 06

(731) GIBUŁA WOJCIECH ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN 

AVALON, Nowa Wieś Lęborska

(540) AVALON fi nishing systems
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(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 07, 08, 09, 20, 35, 37, 42

(210) 429745 (220) 2014 06 06

(731) MAZUREK TOMASZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ 

KANCELARIA PIONIER MAZUERK I BAL, Lubliniec

(540) PIONIER

(531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 45

(210) 429746 (220) 2014 06 06

(731) TAX FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) TAX FINANCE

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36, 45

(210) 429747 (220) 2014 06 06

(731) EPORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogatynia

(540) epore

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 01, 07, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 429748 (220) 2014 06 06

(731) BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Nasza tradycja

(531) 5.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.19, 7.1.24, 7.1.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29

(210) 429749 (220) 2014 06 06

(731) Meads International, Inc., Orlando, US

(540) MEADS

(511) 13

(210) 429750 (220) 2014 06 06

(731) GÖETZEN PIOTR, KRYSIAK KAROL, 

SKOWROŃSKA-KAPUSTA AGATA NOITE 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) NOITE NETWORK OF IT EXPERTS

(531) 27.5.1, 29.1.3

(511) 35, 37, 41, 42

(210) 429751 (220) 2014 06 06

(731) TOPOLSKI JAROSŁAW ADVANTA- SERVICE, Kraków

(540) Vis Plantis kosmetyki pełne natury

(531) 5.5.19, 5.5.20, 5.5.21, 24.13.1, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 05, 35

(210) 429752 (220) 2014 06 06

(731) CAŁA RAFAŁ BENEFIT STUDIO DŹWIĘKU I REKLAMY, 

Aleksandrów Łódźki

(540) benefi t Studio dźwięku i reklamy

(531) 2.1.1, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 429753 (220) 2014 06 06

(731) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim

(540) e-podróżnik.pl

(511) 09, 35, 38, 39

(210) 429754 (220) 2014 06 06

(731) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim

(540) 

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 35, 38, 39

(210) 429755 (220) 2014 06 06

(731) BERDZIK ANETA NICETY AGENCJA REKLAMOWA, 

Wrocław

(540) NICETY DESIGN
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(531) 9.1.7, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 36, 39, 41

(210) 429756 (220) 2014 06 06

(731) SZCZEPAŃSKA MAGDALENA, Warszawa

(540) Message Stones

(511) 21, 28, 41

(210) 429757 (220) 2014 06 06

(731) VENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) colibri

(511) 06, 11, 19, 37

(210) 429758 (220) 2014 06 06

(731) GRZELAKOWSKI ROBERT, Pułtusk

(540) giełda porad prawnych.pl

(531) 14.7.1, 24.1.1, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 38, 42, 45

(210) 429759 (220) 2014 06 06

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Kraków

(540) Bielenda INVISIBLE BRA

(511) 03

(210) 429760 (220) 2014 06 06

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Kraków

(540) Bielenda NIEWIDZIALNY BIUSTONOSZ

(511) 03

(210) 429761 (220) 2014 06 06

(731) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Łapczyca

(540) CONFI-RACK

(511) 09, 42

(210) 429762 (220) 2014 06 06

(731) POLSAT BRANDS, Zug, CH

(540) NEWS POLSAT

(531) 24.17.5, 26.4.4, 26.4.16, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 25, 32, 35, 38, 41

(210) 429763 (220) 2014 06 06

(731) VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;

EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) easypack

(531) 1.3.2, 1.3.15, 1.7.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 07, 09, 35, 36, 38, 39, 42

(210) 429764 (220) 2014 06 06

(731) Sociètè des Produits Nestlè S.A., Vevey, CH

(540) ZBOŻAKI

(511) 30

(210) 429765 (220) 2014 06 06

(731) AMERICAN TRADING COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) KUCHNIA MARCHÉ

(531) 10.3.1, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 43

(210) 429766 (220) 2014 06 06

(731) CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) CMA

(531) 26.2.7, 26.2.9, 26.4.1, 26.4.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 37, 45

(210) 429767 (220) 2014 06 06

(731) CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) MULTIMONITORING

(531) 7.1.8, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.2, 26.4.5, 26.4.10, 26.4.18, 27.5.1, 

29.1.12

(511) 09, 12, 38, 39, 45
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(210) 429768 (220) 2014 06 06

(731) CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) AUTOMONITORING

(531) 1.15.15, 26.1.13, 26.4.2, 26.4.5, 26.4.5, 26.4.10, 26.4.18, 

27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 12, 38, 39, 45

(210) 429769 (220) 2014 06 08

(731) BACZEWSKA MONIKA ALEXANDROPOULOU, 

Mikoszewo

(540) loveSimple & SimpleParty

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 429203, 429220, 429223, 429224, 429252, 429264, 429271, 429272, 429301, 429306, 429309, 429332, 429345, 

429400, 429413, 429432, 429443, 429472, 429478, 429480, 429490, 429491, 429538, 429545, 429560, 429571, 

429747

2 429223, 429224, 429400, 429498, 429499, 429500, 429501, 429502, 429540, 429571, 429685

3 429223, 429224, 429233, 429252, 429262, 429328, 429331, 429333, 429334, 429345, 429400, 429456, 429466, 

429509, 429515, 429516, 429517, 429518, 429519, 429520, 429521, 429522, 429523, 429529, 429530, 429531, 

429532, 429533, 429534, 429535, 429539, 429543, 429558, 429561, 429562, 429632, 429633, 429634, 429641, 

429649, 429669, 429696, 429697, 429698, 429704, 429717, 429719, 429725, 429733, 429735, 429751, 429759, 

429760

4 429253, 429335, 429339, 429341, 429342, 429343, 429344, 429345, 429377, 429400, 429472, 429699, 429727, 

429740

5 428036, 429203, 429220, 429223, 429224, 429229, 429233, 429264, 429266, 429271, 429272, 429275, 429276, 

429302, 429323, 429328, 429333, 429334, 429338, 429368, 429371, 429372, 429373, 429378, 429414, 429456, 

429459, 429465, 429466, 429467, 429468, 429471, 429476, 429479, 429481, 429483, 429485, 429487, 429488, 

429489, 429490, 429491, 429505, 429506, 429509, 429515, 429516, 429517, 429518, 429519, 429520, 429521, 

429522, 429523, 429529, 429530, 429531, 429539, 429543, 429558, 429561, 429562, 429567, 429620, 429649, 

429667, 429675, 429676, 429683, 429687, 429689, 429690, 429691, 429696, 429697, 429698, 429704, 429717, 

429719, 429725, 429733, 429735, 429751

6 429294, 429321, 429325, 429339, 429376, 429433, 429512, 429541, 429605, 429606, 429621, 429659, 429679, 

429736, 429757, 429763

7 429252, 429320, 429341, 429342, 429343, 429344, 429345, 429415, 429448, 429605, 429606, 429744, 429747, 

429763

8 429252, 429345, 429606, 429626, 429744

9 429232, 429252, 429283, 429298, 429310, 429311, 429312, 429313, 429314, 429315, 429316, 429317, 429318, 

429321, 429331, 429340, 429341, 429342, 429343, 429344, 429379, 429384, 429399, 429405, 429416, 429434, 

429439, 429447, 429448, 429455, 429458, 429460, 429461, 429462, 429463, 429464, 429494, 429495, 429496, 

429582, 429584, 429607, 429618, 429621, 429622, 429623, 429642, 429643, 429644, 429645, 429646, 429647, 

429651, 429652, 429666, 429681, 429682, 429717, 429721, 429722, 429734, 429743, 429744, 429753, 429754, 

429761, 429762, 429763, 429766, 429767, 429768

10 429266, 429297, 429302, 429325, 429331, 429621, 429642, 429643, 429645, 429646, 429647, 429649, 429717

11 429263, 429320, 429339, 429352, 429361, 429362, 429364, 429365, 429366, 429399, 429448, 429621, 429622, 

429623, 429699, 429727, 429757

12 429345, 429579, 429701, 429703, 429767, 429768

13 429286, 429749

14 429477, 429601, 429702

16 429233, 429252, 429281, 429282, 429286, 429293, 429298, 429305, 429325, 429337, 429340, 429351, 429400, 

429411, 429412, 429455, 429458, 429474, 429486, 429541, 429549, 429552, 429553, 429554, 429558, 429571, 

429580, 429581, 429584, 429585, 429586, 429589, 429595, 429599, 429611, 429627, 429661, 429666, 429681, 

429682, 429684, 429686, 429688, 429734, 429762, 429766

17 429339, 429443, 429642, 429643, 429645, 429646, 429647, 429728

18 429251, 429346, 429430, 429439, 429455, 429457, 429477, 429583, 429601, 429666, 429677, 429678, 429702

19 429252, 429274, 429287, 429339, 429432, 429589, 429592, 429595, 429599, 429679, 429685, 429694, 429720, 

429728, 429730, 429747, 429757

20 429252, 429290, 429294, 429325, 429329, 429396, 429621, 429736, 429744

21 429252, 429254, 429290, 429325, 429345, 429532, 429533, 429534, 429535, 429642, 429643, 429645, 429646, 

429647, 429756



1 2

114 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  19  (1062)  2014

22 429252, 429578

24 429541, 429640

25 427817, 429219, 429229, 429230, 429244, 429251, 429346, 429347, 429367, 429396, 429430, 429437, 429439, 

429446, 429455, 429477, 429504, 429541, 429555, 429556, 429563, 429583, 429601, 429628, 429640, 429666, 

429680, 429702, 429762

27 429345

28 429231, 429240, 429286, 429346, 429351, 429367, 429384, 429427, 429428, 429429, 429455, 429549, 429579, 

429583, 429657, 429658, 429756

29 428054, 429225, 429226, 429227, 429228, 429241, 429248, 429249, 429256, 429257, 429258, 429259, 429261, 

429275, 429276, 429323, 429360, 429375, 429385, 429391, 429393, 429402, 429403, 429404, 429435, 429449, 

429450, 429451, 429452, 429453, 429454, 429470, 429492, 429507, 429508, 429525, 429526, 429527, 429536, 

429537, 429542, 429543, 429551, 429558, 429559, 429568, 429600, 429609, 429610, 429638, 429654, 429662, 

429687, 429693, 429705, 429706, 429726, 429742, 429748

30 427816, 427817, 428054, 429241, 429257, 429270, 429275, 429276, 429320, 429323, 429363, 429375, 429380, 

429386, 429387, 429390, 429391, 429392, 429393, 429394, 429395, 429397, 429414, 429420, 429435, 429469, 

429470, 429471, 429492, 429507, 429508, 429536, 429537, 429558, 429559, 429564, 429565, 429568, 429569, 

429600, 429619, 429635, 429636, 429637, 429669, 429670, 429671, 429672, 429673, 429674, 429689, 429691, 

429693, 429706, 429707, 429708, 429709, 429710, 429711, 429712, 429713, 429714, 429715, 429716, 429742, 

429764

31 428036, 429248, 429264, 429271, 429272, 429309, 429431, 429558, 429560, 429568, 429600

32 429241, 429336, 429369, 429370, 429374, 429391, 429393, 429406, 429424, 429425, 429435, 429438, 429445, 

429470, 429486, 429503, 429507, 429508, 429509, 429546, 429558, 429564, 429565, 429590, 429591, 429615, 

429680, 429725, 429762

33 429234, 429235, 429393, 429470, 429473, 429680

34 429292, 429650, 429741

35 427816, 427817, 428054, 429203, 429219, 429228, 429229, 429230, 429233, 429239, 429240, 429242, 429244, 

429245, 429246, 429251, 429252, 429253, 429254, 429255, 429257, 429259, 429260, 429266, 429271, 429272, 

429280, 429281, 429282, 429285, 429287, 429288, 429289, 429290, 429293, 429294, 429295, 429296, 429298, 

429299, 429300, 429302, 429305, 429307, 429310, 429311, 429312, 429313, 429314, 429315, 429316, 429317, 

429318, 429324, 429326, 429327, 429328, 429333, 429334, 429335, 429337, 429340, 429341, 429342, 429343, 

429344, 429347, 429348, 429349, 429351, 429353, 429354, 429355, 429356, 429378, 429379, 429381, 429382, 

429383, 429384, 429385, 429388, 429389, 429398, 429399, 429400, 429405, 429411, 429412, 429427, 429428, 

429429, 429432, 429436, 429438, 429441, 429442, 429444, 429447, 429448, 429457, 429459, 429470, 429471, 

429472, 429474, 429475, 429492, 429493, 429494, 429495, 429524, 429529, 429530, 429531, 429542, 429544, 

429546, 429549, 429552, 429553, 429554, 429558, 429563, 429567, 429570, 429578, 429579, 429580, 429581, 

429582, 429584, 429586, 429587, 429588, 429593, 429594, 429596, 429597, 429598, 429604, 429605, 429607, 

429608, 429611, 429613, 429614, 429621, 429639, 429642, 429643, 429644, 429645, 429646, 429647, 429651, 

429652, 429659, 429666, 429668, 429679, 429681, 429682, 429684, 429686, 429688, 429692, 429694, 429696, 

429697, 429698, 429707, 429708, 429709, 429710, 429711, 429712, 429713, 429714, 429715, 429716, 429717, 

429725, 429735, 429737, 429739, 429740, 429741, 429742, 429744, 429746, 429747, 429750, 429751, 429752, 

429753, 429754, 429755, 429762, 429763, 429766, 429769

36 428073, 429237, 429242, 429265, 429285, 429289, 429293, 429295, 429296, 429299, 429300, 429307, 429330, 

429340, 429348, 429349, 429354, 429378, 429407, 429408, 429409, 429431, 429510, 429511, 429547, 429548, 

429550, 429572, 429573, 429574, 429575, 429576, 429587, 429588, 429611, 429613, 429614, 429648, 429695, 

429700, 429718, 429745, 429746, 429747, 429755, 429763

37 429240, 429242, 429252, 429260, 429263, 429269, 429274, 429285, 429293, 429321, 429326, 429327, 429335, 

429340, 429341, 429342, 429343, 429344, 429383, 429398, 429415, 429432, 429447, 429448, 429480, 429494, 

429495, 429510, 429511, 429512, 429572, 429573, 429574, 429575, 429576, 429577, 429602, 429603, 429604, 

429605, 429639, 429653, 429679, 429681, 429682, 429694, 429744, 429747, 429750, 429757, 429766

38 429237, 429243, 429246, 429280, 429288, 429295, 429296, 429298, 429299, 429310, 429311, 429312, 429313, 

429314, 429315, 429316, 429317, 429318, 429321, 429340, 429379, 429381, 429382, 429411, 429412, 429417, 

429418, 429441, 429444, 429455, 429460, 429461, 429462, 429463, 429464, 429552, 429580, 429581, 429582, 

429604, 429627, 429651, 429652, 429653, 429681, 429682, 429700, 429721, 429722, 429737, 429753, 429754, 

429758, 429762, 429763, 429767, 429768

39 428073, 429236, 429260, 429271, 429272, 429293, 429327, 429335, 429341, 429342, 429343, 429344, 429353, 

429355, 429356, 429378, 429383, 429397, 429401, 429410, 429432, 429460, 429461, 429462, 429463, 429464, 

429542, 429554, 429581, 429600, 429604, 429605, 429611, 429612, 429621, 429648, 429651, 429652, 429668, 

429718, 429734, 429740, 429747, 429753, 429754, 429755, 429763, 429767, 429768
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1 2

40 429219, 429230, 429341, 429342, 429343, 429344, 429385, 429402, 429403, 429404, 429447, 429457, 429470, 

429474, 429589, 429604, 429621, 429734, 429747

41 429238, 429241, 429250, 429252, 429267, 429271, 429272, 429280, 429281, 429282, 429284, 429288, 429291, 

429293, 429297, 429298, 429299, 429305, 429308, 429310, 429311, 429312, 429313, 429314, 429315, 429316, 

429317, 429318, 429324, 429330, 429337, 429340, 429347, 429348, 429349, 429351, 429367, 429378, 429379, 

429381, 429382, 429405, 429410, 429419, 429421, 429423, 429426, 429427, 429428, 429429, 429440, 429441, 

429444, 429455, 429458, 429475, 429496, 429497, 429513, 429541, 429544, 429549, 429552, 429553, 429557, 

429566, 429570, 429578, 429580, 429581, 429582, 429586, 429590, 429591, 429611, 429628, 429644, 429649, 

429660, 429666, 429681, 429682, 429684, 429686, 429688, 429692, 429721, 429722, 429725, 429732, 429734, 

429739, 429747, 429750, 429755, 429756, 429762

42 428054, 429203, 429244, 429246, 429252, 429263, 429274, 429285, 429298, 429310, 429311, 429312, 429313, 

429314, 429315, 429316, 429317, 429318, 429324, 429326, 429340, 429341, 429342, 429343, 429344, 429378, 

429396, 429432, 429493, 429544, 429547, 429548, 429552, 429553, 429567, 429570, 429577, 429581, 429584, 

429586, 429602, 429603, 429604, 429607, 429611, 429616, 429617, 429618, 429627, 429651, 429652, 429660, 

429666, 429681, 429682, 429684, 429686, 429688, 429700, 429727, 429729, 429738, 429744, 429747, 429750, 

429758, 429761, 429763

43 428073, 429239, 429241, 429248, 429250, 429267, 429268, 429270, 429293, 429330, 429347, 429348, 429349, 

429355, 429356, 429393, 429397, 429410, 429411, 429412, 429440, 429470, 429475, 429482, 429484, 429507, 

429508, 429513, 429528, 429559, 429600, 429624, 429625, 429629, 429630, 429631, 429649, 429662, 429668, 

429707, 429708, 429709, 429710, 429711, 429712, 429713, 429714, 429715, 429716, 429723, 429724, 429765

44 429203, 429250, 429266, 429293, 429297, 429303, 429309, 429330, 429341, 429342, 429343, 429344, 429350, 

429378, 429447, 429513, 429557, 429558, 429560, 429561, 429562, 429627, 429649, 429655, 429660, 429663, 

429664, 429665, 429692, 429717, 429719, 429725

45 429237, 429238, 429239, 429289, 429293, 429307, 429324, 429354, 429549, 429570, 429584, 429613, 429614, 

429731, 429739, 429745, 429746, 429758, 429766, 429767, 429768



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

#15SEKUNDWOLNOSCI 429564

„boruta zachem” 429223

+VoltAge- 429416

1-0-5 Pizzeria Stopiątka 429629

1-0-5 Pizzeria Stopiątka 429630

24H ELEKTRYK 429343

2B ACTIVE 429590

2b ACTIVE 429591

4G 429340

A a-lantec Structured Cabling System 429321

ACTIPHARMA 429456

AD loving home 429493

AGROBIL 429431

AGROCHEM 429271

agrochem 429272

Agrofruct 429609

AgroSulCa nawóz siarkowo-wapniowy 429538

agrosulca 429545

Akademia Małego Ogrodnika 429475

AKADEMIA MAŁYCH TYGRYSKÓW 429284

AKM 429361

AL DENTE 429625

Albo realizujemy, albo snujemy 429548

Alewęgiel 429740

ALUPLEX 429377

ALU-STELL PRIMER 2002 429498

AMINOCHELAT 429264

Andpol 429659

ANONIMOS 429219

APARTAMENTY INNOVA 429285

APTEKA BAMBERSKA 429328

AQUAMENTI 429333

ARBORETUM PRZESTRZEŃ FINANSÓW 

OSOBISTYCH 429299

ART linia 429592

Art Sublime 429396

Artico Offi  ce Building 429572

ARTROM TOTAL 429489

ATELIER Lola Santoro PET ACCESSORIES 429457

Atlantic Offi  ce Building 429573

AtmoSferal 429578

ATOPRA Zinc+ 429515

AUTOMONITORING 429768

AVALON fi nishing systems 429744

Badesta Biuro Rachunkowe Accounting 

offi  ce Ofi cina de contabilidad 429354

Bakal Regener 429568

bakallino 429536

baza kosmiczna 429658

be pro 429695

BeFit 429276

benefi t Studio dźwięku i reklamy 429752

berserk labs 429229

Beskid Żywiecki 429438

BEST 429703

B-HARKO 429294

BIANCA 429412

Bielenda INVISIBLE BRA 429759

Bielenda NIEWIDZIALNY BIUSTONOSZ 429760

BIESZCZADY ZDRÓJ 429445

Blik 429400

blluepoint 429480

BLUE BRAND CHICKEN 429404

BLUETHERM 429478

BookSystem dystrybucja z klasą 429353

BOREJKO 429684

BOREJKOWIE 429686

BORUTA ZACHEM 429224

BOSMAN 429540

Brandenburska 429551

BUENOS ARES 429405

BULLOCK 429606

Cardio Life 429687

CEDIFINA 429733

Celi Can 429492

celluguard DUSTERGENT 429472

CELS 429639

CERKIEWNY 429473

Chemikolor 429738

CHLEBAK 429270

CKJ24.PL 429617

CLAB 429332

CLeanON 429352

Cleanse Me RAW PRESSED NATURAL 

EST. 2014 429470

ClickQuickNow 429381

CMA 429766

Coff ee by Coff ee 429723

Coff ee by Coff ee 429724
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Cognezil ODT 429338

colibri 429757

CONFI-RACK 429761

Cornelius 1888 429670

CPN 429335

CQN 429382

CRySTAL Cukier BIAŁY KRYSZTAŁ 429619

cub 429244

CUKIERNIA codzienna rozkosz 429712

CUKIERNIA HINTZKE 429397

CUM LAUDE 429596

CURVA 429507

cut3 429645

cut5 429642

cutpro 429643

D.C. 429292

D’Angela 429677

D3 - ecovit środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia medycznego 429676

DAMAX 429501

DAMSKA WÓDKA 429234

DAREXim collection 429678

DC DOR-CEL 429648

dcd dcd DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM 

DZIECIĘCE 429513

Defro AKM Duo 429364

Defro AKM Mini 429365

Defro AKM Uni 429366

Defro AKM 429362

dentix 7 odświeżanie+complex 

mouthwash fresh 429533

dentix 7 wybielanie+complex extra 

clean white 429532

dentix expert ultra sensitive 429534

dentix express smart white 429535

DERMIKA 100% for MEN 429719

DERMOLAZA 429522

Detramax  więcej niż diosmina! 429323

DIETA KANAPKOWA SMACZNA I ZDROWA 427816

Diplomatic Offi  ce Building 429575

DISCOVER TEAM 429427

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI DFN 429553

domiszkola 429474

dopnijswego.pl 429547

DOUBLE LOCK 429290

Dr Szwarc 429378

Duda 429542

Dworecki 429600

DYNIC 429345

DYSKĄCIK Wysoka Jakość. Niska Cena! 429525

dzikie 429615

easypack 429763

EASYVEN 429517

ecoLINEX green side of the power 429699

Eden Indian fl avour 429632

e-edu.pl 429423

e-edu.pl 429426

ekoprzedszkole fru fru 429238

ELASTYCZNA FORMUŁA 429311

elektro 429622

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru 429460

ELIKSIR DO STORCZYKÓW 429413

EMILBUS PRZEWOZY PASAŻERSKIE 429327

EMILBUS 429260

enedy 429585

ENERGIA PURE ENERGY DRINK 429425

envesco 429602

ENVESCO 429603

EPO 429461

EPO 429462

e-podróżnik.pl 429753

epore 429747

ESTRELLA 429329

ET euro-ted 429605

euroKorona 429254

EUROPEAN ROVER CHALLENGE 429580

Europlast 429255

evita 429406

EXCELSIOR 429320

FAN4FAN 429732

Fenix 429253

FENOMEN 429731

FF FinFactoria 429550

Fightertoy 429367

Fitolino 429375

FIZJOTAPE 429665

foodbroker 428054

FORMUŁA 3 w 1 NA KARTĘ 429316

FORMUŁA 3w1 NA KARTĘ 429315

FORMUŁA 4w1 NA KARTĘ 429313

FORMUŁA 4w1 NA KARTĘ 429314

FORMUŁA MIX ELASTYCZNA nowa 429312

FORMUŁA MIX ELASTYCZNA 429310

FORMUŁA SMS NA KARTĘ 429317

FORMUŁA SMS NA KARTĘ 429318

FOTKI Z BUDKI 429458

FRAXCREAM 429520

FreshBite 429248

Freszz 429569

Frostello 429635

fru fru żłobek ekologiczny 429239

FRYZJER ROKU.TV Polski czempion 

fryzjerstwa 429692
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FUNDACJA MENEDŻEROWIE JUTRA MOFFIN 429739

GE GRUPA EXPERT 429287

GENLOXA 429203

giełda porad prawnych.pl 429758

GL 429613

glassdeep 429274

GROMULSKI 1959 429710

GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku 429707

GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku 429708

GROMULSKI jakość chlebem powszednim 

od 1959 roku 429709

GRUNTER 429728

Grupa DLA ZDROWIA 429302

GRUPA Leader Podatki Prawo Audyty 

Księgowość 429614

H&D 429437

HALIBAX FORTE 429704

HandPro 429647

HandProtector 429646

HELLENA 429503

Henryk Kania Kabanoski classic Bez dodatku 

glutaminianu sodu. 429449

Henryk Kania Kabanoski o smaku 

bekonowym Bez dodatku 

glutaminianu sodu. 429450

Henryk Kania Kabanoski orzechowe 

Bez dodatku glutaminianu sodu. 429451

Henryk Kania Kabanoski paprykowe 

Bez dodatku glutaminianu sodu. 429452

Henryk Kania Kabanoski z kurczakiem 

Bez dodatku glutaminianu sodu. 

Z KURCZAKIEM 429453

Henryk Kania Kabanoski z wołowiną 

Bez dodatku glutaminianu sodu. 

Z WOŁOWINĄ 429454

hevensil 429735

Hialusynergy 429465

HiFilm.pl 429347

HORIZON 429701

HOTEL DUKAT 429484

HOTEL SPA LASKOWO 429250

HUMER 429433

i SUPRA INWEST 429588

i-class STUDENT-CENTRED, AUTHENTIC 

MATERIALS, TECHNOLOGY. 429291

Indian fl avour 429641

INDIE BASEMENT 429281

indufol FB 429595

indufol FOLIA PAROIZOLACYJNA 429599

industrial 429589

INDYKPOL Bianka PIERŚ GOTOWANA 

Z INDYKA 429662

iNEXiM 429494

INEXIM 429495

INQ 429623

INSIGNE CUM LAUDE 429598

instrumenty pomiarowe makrogeo 429398

INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI 

I ADMINISTRACJI IRGiA 429324

Instytut Terapii Funkcjonalnej DZIELNY MIŚ 429297

Instytut zdrowia Grupa Hasco 429562

Investing in PEOPLE 429245

IS 429376

iTerapia 429722

Jadalnia POPULARNA 429268

JAI KUDO 429447

JAJKO 429393

JAKOMED 429233

jami-jami.pl 429246

JANDACH 429326

JEŻYCJADA 429586

JUMP 429295

JUMP 429296

K Classic Breakfast 429360

K Classic Drop n’ Fresh 429469

KARCZMA POD „WIELKĄ SOLĄ” 429241

KeraRicinum Oleo Complex 429539

KIX 429434

KOLEJ BAŁTYCKA 429383

KOLUX 429500

KOMPAS ŻYCIA 429305

KS KATOWICE 1964 GKS GieKSa 

KATOWICE S.A. 429541

KUCHNIA MARCHÉ 429765

Kurczak ZAGRODOWY z Podlasia 429249

KWIATEK JEANS 429702

LA BOBA 429601

LA GRANDE MAMMA 429411

La Guitarra HOSTEL POLAND 429668

Laxium SUPLEMENT DIETY 429483

LEBRAND 429477

levelupfi tness 429627

LIDER MYŚLĄCY STRATEGICZNIE 429428

Life CYTRO BANG 429374

Life FRUTO FAZA 429370

Life MEGA MIAZGA 429369

lift tango 429331

LOFT44 429267

Lotka 429351

loveSimple & SimpleParty 429769

lunatic soul 429379

ŁACIATKI 429637

ŁAPSMAK! 429693
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m muzo.TV 429582

MABOR 429544

MADMEXT IST ‘98 429563

MAGNA CUM LAUDE 429593

MAGNELLA TO JEDYNY MAGNEZ 

Z SYSTEMEM STOPNIOWEGO UWALNIANIA. 429467

MAŁA AKADEMIA JAZZU maj 429628

MAŁY EDISON 429644

marani 429528

Marfor Kąski Góralskie wyrabiane ręcznie 429654

MARINA 429499

markol 429571

MASMAL NATURALNY gęsty 429225

maxLab 429350

MC ARTHUR 429446

MC MAKROchem 429443

MCA 429555

MCA 429556

MEADS 429749

mediatex 429442

MEDICARE 24 429669

mel tiki 429506

MELLA 429661

mel-tiki 429505

Merces 429220

Message Stones 429756

METAMORFOSIS ab dr Broma 429649

METODA5S 429497

mileeo 429228

MiniCredit Nie żyj bez pieniędzy! 429307

miodova RESTAURANT 429482

Misie Pysie ŁACIATKI 429636

MISTRZOWSKA KUCHNIA NA BABĘ 429226

MISTRZOWSKA KUCHNIA 429227

MJUZIK.TV 429444

Mlekoma Poczuj Życia Smak 429385

Moje Ćwiczenia 429734

Mojeurlopy 429524

Money Makers Money Makers Zarządzanie 

Aktywami 429407

Money Makers Zarządzanie Aktywami 429409

Money Makers 429408

mPay 429700

MSBS 429286

MUDGIES 429384

MULTIMONITORING 429767

MUUUCIA 429394

My little love 429640

MY RODZICE Mama 429371

MY RODZICE Tata 429372

myhome 429388

myhome.pl 429389

Nasza technologia, Twój biznes 429243

Nasza tradycja 429748

NELISSIMO 429671

NEOFURAGINA 429667

NEOIDRA 429516

NEONI NEONIT 429680

NESPRO 429283

NEWS POLSAT 429762

NICETY DESIGN 429755

NICOBYE fresh mint gum 429689

NICOBYE ice mint gum 429691

NICOBYE lozenge 429690

NICOLAS 429439

Nk 429430

NOITE NETWORK OF IT EXPERTS 429750

novum house 428073

NTR 429306

Ocean Plaza Offi  ce Building 429574

OCZKO 429257

okidogi 429435

OPEN LOGISTICS Sp. z o.o. Sp.k. 429401

OTAGO 429584

Otoczaki 429730

pakard 429554

PANI TU NIE STAŁA TU STAŁA ORANŻADA 429486

Pasky 429334

PERFECTIN 429262

PERFECTO 429325

Periel 429698

PERINDIL 429459

Perlin 429697

PETRO 429705

PIEKARNIA codzienna świeżość 429711

PIEKARNIA GROMULSKI CUKIERNIA jakość 

chlebem powszednim od 1959 roku 429716

PIOIRO 429604

PIONIER 429745

pizzeria stopiątka 429631

PKP UTRZYMANIE 429653

PLANTIVAXIN 429490

PlatinumPlast 429337

Plusssz AminoTABS 429368

Poczta Polska Elektroniczne Potwierdzenie 

Odbioru 429464

Poczta Polska EPO 429463

POLAND is NOW 429552

POLARISS 429232

POLGAST producent mebli ze stali 

nierdzewnej 429621

POLISH PINBALL OPEN 429282

Politechnika Wrocławska 429666
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Polskie Przysmaki 429526

polskie zabawki 429549

Power LTE 429681

POWER TAPE 429664

PowerLTE 429682

PRASKA DRUKARNIA 429348

PRASKA DRUKARNIA 429349

PREMIUM RENE CORNELLI 1888 QUALITY 429672

PREMIUM RENE CORNELLIS 1888 QUALITY 429674

Presidente Offi  ce Building 429576

PRINCE ARTURO 429650

PROFILATEX 429685

PROGRESIVUM 429543

PROJEKTANCI na START 429455

provecta 429491

PROXIMA 429301

Prunella 429610

PTFE 429502

PURLAK 429523

QAC24.COM 429616

Qlaboratories 429567

QUALITO 429726

QUESTING 429581

REALSTERON 429683

recrute 429280

RED BRAND CHICKEN 429403

RELLIN 429487

RËNK 429611

Rent&dRaiff  ZAWSZE NOWE AUTO 429718

REQFEM 429530

REQMEN 429529

REQRANE 429531

Resolutivo regium 429509

RĘBEK 1980 429420

Riami 429673

RiRi 429508

RL HABA 429263

rodzajzenski.pl 429288

RODZINA BOREJKÓW 429688

Rok założenia 1996 429308

ROLTON 429706

ROOM SERVICE CATERING 429356

ROOM SERVICE LUNCH 429355

Royal Botanic HOTEL 429440

RSM PRAGA Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 429512

RSM PRAGA 429510

RSM PRAGA 429511

RYSIEK WIDZIMISIE 429652

RYSIEK 429651

S OFFICESPOT 429300

SANDBERG 429432

Sandic 429504

SANLUX 429399

santeo.pl 429717

Sas 429527

Sedochol 428036

selectra 429448

SER OCZKO 429259

Ser salami oczko 429256

SER Z DZIURAMI 429258

Shai3 Honey 429626

SHAPE iT 429275

SHOW & SHINE EXCLUSIVE CAR DETAILING 429269

Sibium Suplement diety 429481

SILLAFER 429519

skilo GROW YOUR TALENTS 429729

SKINPLUS 429518

SLIMESIL 429521

Smalec Wyborowy 429638

Smart Skills 429570

solankowe SPA 429725

SOL-LASIDO 429373

SORR 429557

SpeedWood 429579

SPORT TAPE 429655

Squarki 429231

SQUATS. 429230

STRATEGICALLY THINKING LEADER 429429

strefa dobrej telekomunikacji 429237

STRYI 429694

SUBVITA 429594

SULTAN EKMEK 429559

SUMMA CUM LAUDE 429597

SUMMER OF 69 429741

SUPLEMENT DIETY diosmicare COMPLEX 429485

SUPLEMENT DIETY Sinules wegafarm 429479

SUPRA HOLDING 429587

SYMBIOSIS 429251

Symfonia ERP 429298

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  PRO SCHOOL 429419

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH PRO SCHOOL 429421

SZLACHECKIE ORYGINALNA RECEPTURA 

WARZONE TRADYCYJNIE 429546

ŚLIWOWICA BAŁKAŃSKA 429235

śmigło 429657

Świecimy PRZYKŁADEM 429344

TAPING REHABILITACYJNY 429663

TAURON Elektryk 24h 429342

TAURON Świecimy Przykładem 429341

TAX FINANCE 429746

Taxeon - Wiemy, co się liczy 429607
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TAXI BUS KRAKÓW 429236

TAXI MODLIN 429612

Telestrada 429418

Terapia w Sieci 429721

termalux 429679

Thai emotion 429634

TiBi -MORE- 429496

TIERRA 429720

TO JEST POKOLENIE CHUPA CHUPS  XXL 4D 429436

Tonny Twister 429424

TOP KUCHNIA 429537

TOP3.PL 429265

TorKol 429577

TORRO 429252

TU TA TU 429303

tw TELEWIZJA WYBRZEŻE 429441

TWOJA SIŁA TKWI W NATURZE 429742

twójmajster.pl 429737

Tymbark-Naturalnie do posiłku! 429336

ultrabs ultra absorptin technology 429675

UNiLUX 429339

UROCAL 429620

UŚMIECH DZIECIAKA 429391

Veno 33 Complex 429488

Vidos 429743

Vietnam nature 429633

Vis Plantis kosmetyki pełne natury 429751

Visile 429696

Vitadena 429414

Vivre Moja Apteka 429608

w line 429736

WAKACJE 7&7 429410

WARSZAWSKA TRIADA BIEGOWA 

ZABIEGAJ O PAMIĘĆ 429566

wegafarm Sambucus 429476

west coast pit bull 429346

WEST COAST PIT BULL 429583

WEŹ ŁYK WOLNOŚCI 429565

White mobile 429417

WIELKIE ŻARCIE 429624

WINDY DLA SENIORA.PL 429415

wish pharmaceutical 429471

YELLOW BRAND CHICKEN 429402

ZBOŻAKI 429764

Zdroviprazol 429468

ZDROVIT SKURCZ EXPERT MASAŻER 429466

ZdrowaChata 429558

ZENITH DOM INWESTYCYJNY 429289

ZIELONA BUDKA 1947 DERBY 429390

ZIELONA BUDKA 1947 DERBY 429392

ZIELONA BUDKA 1947 Frago letta Strawberry 429395

ZIELONA BUDKA 1947 Happy Twist 429363

ZIELONA BUDKA 1947 Happy Twist 429380

ZIELONA BUDKA 1947 429386

ZIELONA BUDKA 1947 429387

ZIELONA WYSPA 429309

zielone arkady 429293

ZIPRO 429240

złoto ogrodnika 429560

ZNP 429330



INFORMACJA  O  DOKONANIU  PRZEZ  BIURO  MIĘDZYNARODOWE  WIPO

REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ  ZNAKU  TOWAROWEGO

Z  WYZNACZENIEM  POLSKI  PRZED  BADANIEM

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru

znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE

oraz klasy elementów grafi cznych znaku) i klasy towarowe

947060 ATLAS FOR MEN 03, 14, 18, 25, 38

997728 ILEK

CFE: 5.7, 27.5, 29.1 20

1051994 doppler 18, 20, 24

1081834 AOS 36, 37

1119534 INNOVATION FOR THE 

REAL WORLD

07, 09

1122277 ShS

CFE: 2.9, 26.1, 27.5, 29.1 03, 21

1126877 S HEART S Smile Heart Story

CFE: 24.17, 27.5 03, 21

1185661 VERO 09

1210572 MADINI

CFE: 28.1 03, 09, 14, 16, 18, 25, 35, 42

1210606 LIPPI l’esprit libre

CFE: 27.5, 29.1 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 31, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 44, 45
1210612 ALLAND & ROBERT

CFE: 5.3, 5.7, 24.17, 29.1 01, 02, 42

1210647 XANADU 01, 05

1210666 IOG

CFE: 24.15, 27.5 07

1210677 GOLDEN FOLIAGE 34

1210679 CFE: 5.3 34

1210747 RUSSIAN ADMIRAL 33

1210752 UNICREDIT MYPAY 36

1210753 ALWAYS 36

1210777 KEOSYS 09, 10, 38, 42, 44

1210835 CFE: 28.5 09, 28, 35, 38, 41, 42

1210842 PERFEKTP

CFE: 7.15, 27.5, 29.1 06

1210846 BLM 05

1210871 Qilive SMART  QUALITY  FOR YOU

CFE: 27.5 07, 08, 09, 11, 35

1210879 EVERESIST 05

1210919 ZOLOTOE ZERNO 33

1210926 RAINCOAT 01, 05

1210956 EGIVERIN 05

1210982 Chameleon 31

1211000 PLANOS 05

1211071 EVERALL 05

1211117 CarFacto 35, 38, 41, 42

1211137 CHIARO

CFE: 25.1, 26.11, 27.5 11, 14, 19

1211139 KINDER MILKOVO 29, 30, 32

1211143 asan xidmat

CFE: 5.5, 15.1, 29.1 35, 42, 45

1211145 FLUOROLINE 06, 17

1211146 TACRUS 05

1211161 ama CAPSULE

CFE: 26.4, 27.5, 29.1 30

1211185 Raff aello

CFE: 5.3, 5.5, 5.7, 5.11, 9.1, 

19.3, 26.4, 26.11, 29.1

29, 30, 32

1211207 SAMOC 09

1211215 Schlierbacher BIO-KLOSTERKSE QUALITT IST 

UNS HEILIG.
CFE: 2.1, 26.11, 27.5 29

1211222 THERMAFLECT 25

1211225 iPLAY

CFE: 26.4, 27.1 18, 25, 28, 35

1211229 moow

CFE: 27.5 09, 18, 25

1211237 GO WILD 29, 35, 39, 40, 41

1211283 asan

CFE: 27.5 35, 42, 45

1211288 CFE: 5.3, 28.3 34

1211327 JAVESE 05

1211328 LEVIER 05

1211332 CFE: 1.15, 26.11 32

1211357 Socialundizons 16, 25, 35, 38, 41

1211376 BELLA VITA 18, 20, 22

1211377 King Floor 19, 20, 27

1211378 SNGER UND SHNE 20, 24, 25

1211379 Uprofi 

CFE: 27.5, 29.1 35, 38, 41, 45

1211412 ELEMENT

CFE: 1.15, 7.15, 14.1, 26.4, 27.5, 29.1 06, 19, 37

1211429 telepizza

CFE: 2.1, 8.7, 29.1 30, 35, 43

1211459 PROFMAX 25, 35

1211467 Evolvia Nutripro 05, 16

1211470 Bus-box

CFE: 19.3 06, 37, 42

1211479 NICHEM 01

1211484 Loyon 03, 05

1211488 DR HOUSE

CFE: 27.5 01, 03

1211507 SONIFI 09, 35, 38, 41, 42

1211622 RUPA 25

1211667 TRANSUM 05

1211705 LATENSYNA 05

1211734 RACE SWISS INSURANCE

CFE: 24.13, 25.7, 27.5 36

1211743 Kinder Pingui

CFE: 3.7, 29.1 30

1211790 HELIX 07

1211799 Presbyte is cool 09, 35, 44

1211843 CIF EXPRESS 03

1211920 INSTRUSEPT 03, 05

1211942 lillamoi

CFE: 27.5, 29.1 02, 03, 04, 05, 08, 14, 16, 18, 

20, 21, 24, 25, 27, 35, 44
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1211957 Drer Germany 11, 12, 37

1211979 CREAT3D 35, 37, 41, 42

1212127 FASHION ONE

CFE: 27.5, 29.1 38

1212159 RAYBOND 02, 04

1212185 lillamoi

CFE: 26.4, 27.5 02, 03, 04, 05, 08, 14, 16, 18, 

20, 21, 24, 25, 27, 35, 44

1212186 lillaPois

CFE: 27.5, 29.1 02, 03, 04, 05, 08, 14, 16, 18, 

20, 21, 24, 25, 27, 35, 44
1212199 CFE: 28.5 03, 16, 21

1212219 HAIR COIF

CFE: 25.5, 26.11, 27.5, 29.1 03, 11, 21, 26, 44

1212228 LES SENSORIELLES 03



WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ

ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1210612, 1210647, 1210926, 1211479, 1211488 

2  1210612, 1211942, 1212159, 1212185, 1212186 

3  947060, 1122277, 1126877, 1210572, 1211484, 1211488, 1211843,

 1211920, 1211942, 1212185, 1212186, 1212199, 1212219, 1212228 

4  1211942, 1212159, 1212185, 1212186 

5  1210606, 1210647, 1210846, 1210879, 1210926, 1210956, 1211000,

 1211071, 1211146, 1211327, 1211328, 1211467, 1211484, 1211667,

 1211705, 1211920, 1211942, 1212185, 1212186 

6  1210606, 1210842, 1211145, 1211412, 1211470 

7  1119534, 1210606, 1210666, 1210871, 1211790 

8  1210606, 1210871, 1211942, 1212185, 1212186 

9  1119534, 1185661, 1210572, 1210606, 1210777, 1210835, 1210871,

 1211207, 1211229, 1211507, 1211799 

10  1210777 

11  1210606, 1210871, 1211137, 1211957, 1212219 

12  1211957 

14  947060, 1210572, 1211137, 1211942, 1212185, 1212186 

16  1210572, 1210606, 1211357, 1211467, 1211942, 1212185, 1212186,

 1212199 

17  1211145 

18  947060, 1051994, 1210572, 1211225, 1211229, 1211376, 1211942,

 1212185, 1212186 

19  1210606, 1211137, 1211377, 1211412 

20  997728, 1051994, 1210606, 1211376, 1211377, 1211378, 1211942,

 1212185, 1212186 

21  1122277, 1126877, 1210606, 1211942, 1212185, 1212186, 1212199,

 1212219 

22  1210606, 1211376 

24  1051994, 1211378, 1211942, 1212185, 1212186 

25  947060, 1210572, 1211222, 1211225, 1211229, 1211357, 1211378,

 1211459, 1211622, 1211942, 1212185, 1212186 

26  1212219 

27  1210606, 1211377, 1211942, 1212185, 1212186 

28  1210606, 1210835, 1211225 

29  1211139, 1211185, 1211215, 1211237 

30  1211139, 1211161, 1211185, 1211429, 1211743 

31  1210606, 1210982 

32  1211139, 1211185, 1211332 

33  1210747, 1210919 

34  1210677, 1210679, 1211288 
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35  1210572, 1210606, 1210835, 1210871, 1211117, 1211143, 1211225,

 1211237, 1211283, 1211357, 1211379, 1211429, 1211459, 1211507,

 1211799, 1211942, 1211979, 1212185, 1212186 

36  1081834, 1210606, 1210752, 1210753, 1211734 

37  1081834, 1210606, 1211412, 1211470, 1211957, 1211979 

38  947060, 1210777, 1210835, 1211117, 1211357, 1211379, 1211507,

 1212127 

39  1210606, 1211237 

40  1210606, 1211237 

41  1210606, 1210835, 1211117, 1211237, 1211357, 1211379, 1211507,

 1211979 

42  1210572, 1210606, 1210612, 1210777, 1210835, 1211117, 1211143,

 1211283, 1211470, 1211507, 1211979 

43  1211429 

44  1210606, 1210777, 1211799, 1211942, 1212185, 1212186, 1212219 

45  1210606, 1211143, 1211283, 1211379



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

6/2014 71 422006 (511) 41, 42 (511) 41, 42, 45
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