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

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

nych danych identyfi kacyjnych zamawianego materiału np. tytułu wynalazku lub wzoru użytkowego.nych danych 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. 8-16.lub w siedzibie Urządu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16.

Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.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. 802/2014.Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 802/2014.



Biuletyn
urzędu Patentowego
Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Nr 20 (1063) Rok XLII

A.  OgłOszeniA  O  zgłOszOnych  w  POlsce  
wynAlAzkAch  

i  wzOrAch  uŻytkOwych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania  
prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

(21) – 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 Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą 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 identyfikującym (21), umieszczone są następujące  
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

 A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
 A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
 U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL



i.  wynAlAzki

DziAł A

PODstAwOwe  POtrzeBy  luDzkie

A1 (21) 403291 (22) 2013 03 25

(51) A01G 9/02 (2006.01) 
 A47G 7/04 (2006.01)

(71) GARBAREK PAWEŁ, Mosina-Krosno
(72) GARBAREK PAWEŁ

(54) zestaw do tworzenia ścian z roślinnością ozdobną
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do tworzenia ścian 
z roślinnością ozdobną, mający zastosowanie do budowania ścian 
osłonowych, płotów i innych przegród z roślinnością, tworzącą 
kompozycje kolorystyczne. Zestaw charakteryzuje się tym, że mo-
dułem (1) do osadzania jest skrzynia, mająca w co najmniej jednej 
ścianie czołowej co najmniej jedną zewnętrzną tuleję (3) o osi od-
chylonej względem pionu o kąt (α) w zakresie (10-80)°, a w ścianie 
dennej co najmniej jeden trzpień (4) o wysokości (H) powyżej wy-
sokości (h) usytuowania najniższego otworu dennego doniczki, 
mający wewnątrz przelotowy kanał (6) do nawadniania.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403285 (22) 2013 03 23

(51) A01N 33/22 (2006.01) 
 A01P 21/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Namysłów

(72) PECZKA JAROSŁAW; MROCZKO MARIA;  
JAŃCZYK ŁUKASZ

(54) stymulator wzrostu roślin i sposób otrzymywania 
stymulatora wzrostu roślin

(57) Stymulator wzrostu roślin, charakteryzuje się tym, że stanowi 
go roztwór mieszaniny bazowych substancji występujących natu-
ralnie w roślinach, p-nitrofenolanu potasu oraz o-nitrofenolanu po-
tasu, gdzie do roztworu mieszaniny 4-nitrofenolanu potasu i 2-nitro- 
fenolanu potasu dodano 5-nitrogwajakolan potasu, tj. 2-metoxy- 
-5-nitrofenolan potasu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403193 (22) 2013 03 18

(51) A01N 37/40 (2006.01) 
 A01N 35/02 (2006.01) 
 A01N 37/10 (2006.01) 
 A01N 65/22 (2009.01) 
 A01N 65/24 (2009.01) 
 A01N 65/28 (2009.01) 
 A01P 3/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa
(72) KAZIMIERCZAK JERZY;  

CIENIECKA-ROSŁONKIEWICZ ANNA;  
MICHALCZYK ALICJA; ŻELECHOWSKI KRZYSZTOF

(54) Środek do zwalczania grzybicy wapiennej u pszczół
(57) Środek do zwalczania grzybicy wapiennej u pszczół stanowi 
galusan alkilu C1-C12 w mieszaninie z co najmniej jednym składni-
kiem wybranym z grupy zawierającej: olejek goździkowy, olejek 
manuka, olejek tymiankowy, olejek cynamonowy, tymol, kwas cy-
namonowy, aldehyd cynamonowy, eugenol, przy czym galusan 
alkilu jest obecny w środku w ilości od 1% do 99% wag.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403277 (22) 2013 03 22

(51) A21B 5/02 (2006.01) 
 A23L 1/18 (2006.01)

(71) FIGIEL MAREK, Kalisz
(72) FIGIEL MAREK

(54) urządzenie do wypieku wyrobów spożywczych, 
zwłaszcza wafli ryżowych

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma umieszczony 
w sztywnej obudowie silnik, przyłączony poprzez sprzęgło (2) 
do przekładni zębatej (3), która napędza pośrednio przez łańcuch 
mechanizm korbowy unoszący formy do wypieku wafli oraz 
mechanizm szuflady dozujący ziarni, oś (4) z zamocowanymi 
na jej końcach zębatkami wraz z przyłączonym korbowodem (5) 
przemieszczającym w płaszczyźnie pionowej formy (6) do wypie-
ku wyposażonej w układ grzejny. Przeciwległy w stosunku do na-
pędzanego przez łańcuch połączony z przekładnią silnika koniec 
osi (4) wyposażony jest w zębatkę napędzającą poprzez łańcuch 
mechanizm posuwu szuflady (8) i zawór (9) dozownika ziarna.

(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403329 (22) 2013 03 27

(51) A23B 4/044 (2006.01)

(71) STAWIANY IRENEUSZ  
ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY  
MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, 
Gdynia

(72) STAWIANY IRENEUSZ; STAWIANY JAKUB

(54) komora wędzarnicza
(57) Komora wędzarnicza charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
komory wądzarniczej (1) znajduje się przestrzennie ukształtowana 
rama (2) o pionowym ruchu posuwisto-zwrotnym, przedzielona 
na kanał ssący (3) i kanał nadmuchowy (4), w których rozmieszczone 
są od strony wewnętrznej wylotowe dysze (5) skierowane do wnę-
trza komory wędzarniczej (1) z umieszczonym w niej wózkiem wę-
dzarniczym (6) z obrabianym wyrobem. W kanale ssącym (3) i w ka-
nale nadmuchowym (4) wykonane są z rozmieszczeniem parami 
otwory wlotowe (7) i otwory wylotowe (8), z których wyprowadzo-
ne są segmenty rur złączonych ze sobą teleskopowo na określoną 
wysokość.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403258 (22) 2013 03 21

(51) A23G 9/42 (2006.01) 
 A23G 9/44 (2006.01) 
 A23G 9/48 (2006.01)

(71) CUROTEX CREDIT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(72) RZEWUSKI JACEK

(54) sposób przemysłowego wytwarzania zamrożonego 
wyrobu owocowego o przedłużonym okresie 
przechowywania i zamrożony wyrób owocowy 
o przedłużonym okresie przechowywania

(57) Świeże owoce poddaje się głębokiemu zamrożeniu, a następ-
nie zamrożone owoce rozmraża się do temperatury od -6°C do -15°C,  
tnie z zachowaniem konsystencji i kształtu kęsów owocowych, 
dodaje naturalny stabilizator w postaci łuskanego lodu w ilo-
ści od 40% do 20% wyjściowej masy pociętych owoców, dodaje 
wodny roztwór środka słodzącego oraz kwas cytrynowy, formu-
je w przestrzenny kształt wyrobu do spożycia, po czym otrzy-
maną mieszaninę z zachowaniem kęsów owoców poddaje się 
procesowi ponownego głębokiego zamrażania w temperaturze 
od -20°C do -80°C.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403237 (22) 2013 03 20

(51) A23L 1/18 (2006.01) 
 A23B 9/04 (2006.01) 
 A23L 3/28 (2006.01)

(71) EGC INNOVA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) KĘCERSKI TOMASZ

(54) sposób wytwarzania wafli z rozdmuchiwanego 
ziarna zbożowego i wafel z rozdmuchiwanego 
ziarna zbożowego

(57) Sposób wytwarzania wafli z rozdmuchiwanego ziarna zbo-
żowego, w którym mieszankę ziaren poddaje się ekspandowaniu 
w komorze ekspandera do przyjęcia postaci wafli w kształcie ko-
mory ekspandera. Ziarna przed ekspandowaniem przemieszcza się 
przez zasypowe stanowisko naświetlania ziaren, na którym przesy-
puje się ziarna przez rurę zasypową (31), wewnątrz której zabudo-
wane są lampy UV (33), którymi w temperaturze nie przekraczającej 
temperatury progowej równej 40°C naświetla się ziarno promie-
niowaniem w zakresie UV-C o natężeniu nie mniejszym od natę-
żenia progowego równego co najmniej 15 mW/cm2 na 1 sekundę 
przelotu ziarna przez obszar naświetlania, przy czym za pomocą 
czujników (34, 35) monitoruje się natężenie światła i temperaturę 
w obrębie rury (31) i za pomocą sterownika (36) zmniejsza się natę-
żenie światła generowane przez lampy UV (33) gdy monitorowana 
temperatura rośnie powyżej temperatury progowej i zmniejsza 
się ilość przesypywanego ziarna gdy monitorowane natężenie 
światła spada poniżej natężenia progowego. Uformowane wafle 
przemieszcza się przez taśmociągowe stanowisko naświetlania 
wafli (16), na którym przesuwa się wafle na siatkowym taśmocią-
gu, wokół którego rozmieszczone są lampy UV, którymi w tem-
peraturze nie przekraczającej temperatury progowej równej 40°C 
naświetla się wafle promieniowaniem w zakresie UV-C o natężeniu 
nie mniejszym od natężenia progowego równego co najmniej 
25 mW/cm2 na 1 sekundę przemieszczania wafli przez obszar na-
świetlania, przy czym za pomocą czujników monitoruje się natęże-
nie światła i temperaturę w obrębie taśmociągu i za pomocą sterow-
nika zmniejsza się natężenie światła generowane przez lampy UV  
gdy monitorowana temperatura rośnie powyżej temperatury pro-
gowej i zmniejsza się prędkość przesuwu taśmociągu gdy moni-
torowane natężenie światła spada poniżej natężenia progowego. 
Przedmiotem zgłoszenia jest również wafel z rozdmuchiwanego 
ziarna zbożowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403298 (22) 2013 03 25

(51) A23L 3/00 (2006.01) 
 A23L 3/3571 (2006.01) 
 B65D 81/24 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) BARTKOWIAK ARTUR; LISIECKI SŁAWOMIR;  
MIZIELIŃSKA MAŁGORZATA; CZYŻO IWONA;  
MYSIARA ANNA

(54) Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej 
żywności

(57) Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywno-
ści, zawierający drożdże i pożywkę dla drożdży, charakteryzuje 
się tym, że zawiera 12-25% wagowych preparatu zawierającego 
0,1-1 mld jtk/1 gram bakterii pałeczek kwasu mlekowego, 30-60% 
wagowych drożdży, 2-20% wagowych cukru i 5-40% wagowych 
aktywatora wzrostu drożdży i bakterii.

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 403173 (22) 2013 03 15

(51) A47K 7/02 (2006.01) 
 A47L 13/16 (2006.01) 
 A47L 17/00 (2006.01) 
 D01D 5/253 (2006.01)

(71) DUDZIC EWA, Warszawa;  
ŻOCHOWSKA MONIKA, Drozdowo

(72) DUDZIC EWA; ŻOCHOWSKA MONIKA

(54) włókienniczy wyrób czyszczący,  
zwłaszcza do usuwania makijażu

(57) Przedmiotem wynalazku jest włókienniczy wyrób czysz-
czący, zawierający element czyszczący, który to element zawie-
ra wieloramienne włókna z tworzywa lub tworzyw sztucznych, 
mające w przekroju kształt teownika o L-kształtnej, Y-kształtnej,  
X-kształtnej lub innej strukturze wieloramiennej, z ramionami osa-
dzonymi poosiowo dla włókna, średnicy pojedynczego włókna 
od 500 nm do 20 μm i grubości ramienia włókna od 50 do 2000 nm.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403172 (22) 2013 03 15

(51) A61B 5/055 (2006.01) 
 G01N 24/00 (2006.01) 
 G01N 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 
IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN,  
Kraków

(72) KRZYŻAK ARTUR TADEUSZ

(54) Metoda kalibracji sekwencji obrazowania 
współczynników dyfuzji i tensora dyfuzji 
w eksperymentach obrazowania Dwi, Dti, fMri, Dti

(57) Sposób kalibracji sekwencji obrazowania dyfuzji w ekspery-
mencie typu Diffusion MRI przeprowadzanym w tomografie MR, 
który to sposób obejmuje następujące kroki: w określonych miej-
scach pola oddziaływania cewki RF w badanej przestrzeni tomo-
grafu MR, umieszcza się kolejno anizotropowy fantom dyfuzji, który 
ma ograniczenie dyfuzji w przynajmniej jednym kierunku wzdłuż 
jednej z osi układu osi głównych związanych z tym fantomem, i któ-
ry ma tensor dyfuzji o znanych uprzednio wartościach, przy czym 
po umieszczeniu anizotropowego fantomu dyfuzji w określonym 
miejscu, wykonuje się pomiary tensora dyfuzji, określając dla niego 
składowe tensora dyfuzji w układzie osi głównych tak, że po wy-
konaniu pomiarów dla każdego z miejsc, w których umieszczono 
anizotropowy fantom uzyskuje się przestrzenny rozkład tensora 
dyfuzji fantomu anizotropowego, którego wartości charakteryzu-
je pewna wartość przedkalibracyjna odchylenia standardowego, 
po czym na podstawie przestrzennego rozkładu tensora dyfuzji 
dokonuje się korekty parametrów pomiarów tensora dyfuzji w celu 
obniżenia odchylenia standardowego do wartości pokalibracyjnej, 
mniejszej od wartości przedkalibracyjnej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403220 (22) 2013 03 19

(51) A61F 2/95 (2013.01)

(71) BALTON  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) PŁOWIECKI EMIL; HURKAŁA LESZEK

(54) wewnątrznaczyniowy system  
do wprowadzania i mocowania  
autogenicznej protezy naczyniowej  
oraz sposób mocowania autogenicznej 
protezy naczyniowej

(57) Wynalazek dotyczy wewnątrznaczyniowego systemu 
do wprowadzania i mocowania autogenicznej protezy naczy-
niowej zawierającego dwa stenty, charakteryzującego się tym, że 
zawiera, położone jeden za drugim, stent proksymalny (1) i stent 

dystalny (3) i każdy ze stentów jest zaopatrzony, w co najmniej dwa, 
przymocowane do stentów, odcinki nici chirurgicznych (5), których 
wolne końce położone są na zewnątrz światła stentów. Wynalazek 
dotyczy także sposobu mocowania autogenicznej protezy naczy-
niowej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403215 (22) 2013 03 19

(51) A61F 5/00 (2006.01) 
 A61F 5/34 (2006.01) 
 A61F 5/03 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;  
MITKO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wodzisław Śląski

(72) PELCZARSKI MICHAŁ; HABER JUSTYNA

(54) Pneumatyczna kamizelka
(57) Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczna kamizelka, 
w której od góry, w kierunku dołu części centralnej (1), odchodzą 
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dwa krzyżujące się ze sobą cięgna grzbietowe (5), przechodzące 
w cięgna doudowe (6), zakończone opaskami naudowymi (7), wy-
posażonymi w zapięcia umożliwiające ich zamocowanie. Ponadto 
w środkowej części centralnej (1) jest umiejscowione cięgno piono-
we (2), pod którym, w rękawie materiałowym, znajduje się podusz-
ka pionowa (3).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403272 (22) 2013 03 22

(51) A61F 5/01 (2006.01)

(71) MDH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) SZARY JAKUB

(54) Orteza z czteroosiowym mechanizmem 
stabilizującym, zwłaszcza orteza stawu kolanowego

(57) Orteza z czteroosiowym mechanizmem stabilizującym, 
zwłaszcza orteza stawu kolanowego zawierająca środki mocu-
jące ortezę na kończynie, które to środki mocujące połączone 
są trwale z ramionami - stalkami: górną (3) i dolną (4) ortezy i za-
wiera co najmniej jeden sworzeń (1) do mocowania blokad (9), 
przy czym sworzeń do mocowania blokad blokuje wyprost ortezy, 
sworzeń (2) do blokady wyprostu, płytkę górną (5), płytkę dolną (6), 
które to płytki łączą stalki (3) i (4), a na każdą z płytek (5) i (6) przy-
padają po dwie osie obrotu po jednej dla każdej ze stalek (3) i (4), 
a płytka (5) lub (6) wyposażona jest w sworznie (1) i (2).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403304 (22) 2013 03 26

(51) A61H 3/00 (2006.01) 
 A61B 5/0488 (2006.01) 
 B25J 13/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) RADŁO WOJCIECH; MAZURKIEWICZ STANISŁAW; 
JUDA ZDZISŁAW; TUTAJ JÓZEF; WOŹNY ZENON

(54) Orteza reciprokalna ze wspomaganiem 
mechatronicznym

(57) Orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym, 
charakteryzuje się tym, że zawierający cięgno (1) i wzmocnienie 
tylne (2) kosz biodrowy (3), wyposażony w taśmę stabilizującą (4), 
jest połączony obrotowo, poprzez usytuowane po obu stronach 
ortezy, zamki biodrowe (7) z łuskami udowymi (8), które są połączo-
ne przegubowo z łuskami podudzia (10) poprzez ryglowany zamek 
kolanowy (9), natomiast łuski podudzia (10) są połączone poprzez 
przegub stawu skokowego (13) z łuskami stopowymi (12), wyposa-
żonymi w zespolone elektrycznie ze sterownikiem (6), czujniki kon-
taktowe ruchu, przy czym pomiędzy koszem biodrowym (3) a łuską 
udową (8) umieszczony jest z jednej strony siłownik elektryczny (5), 

natomiast korzystnie z drugiej strony kosza biodrowego (3) zamo-
cowany jest sterownik (6) z akumulatorem zasilającym.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403289 (22) 2013 03 25

(51) A61K 31/235 (2006.01) 
 A61K 36/61 (2006.01) 
 A61K 36/28 (2006.01) 
 A61K 36/54 (2006.01) 
 A61K 31/11 (2006.01) 
 A61K 31/075 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,  
Warszawa

(72) KAZIMIERCZAK JERZY;  
CIENIECKA-ROSŁONKIEWICZ ANNA;  
MICHALCZYK ALICJA; ŻELECHOWSKI KRZYSZTOF

(54) Środek do zwalczania zgnilca złośliwego u pszczół
(57) Środek do zwalczania zgnilca złośliwego u pszczół stanowi 
galusan alkilu C1-C12 w mieszaninie z co najmniej jednym składni-
kiem wybranym z grupy zawierającej: olejek goździkowy, olejek 
manuka, olejek tymiankowy, olejek cynamonowy, tymol, alde-
hyd cynamonowy, eugenol, przy czym galusan alkilu jest obecny 
w środku w ilości od 1% do 99% wag.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403275 (22) 2013 03 22

(51) A61K 33/38 (2006.01) 
 A61K 36/738 (2006.01) 
 A61K 36/87 (2006.01) 
 A61K 36/704 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) BANACH MARCIN; PULIT JOLANTA

(54) zawiesina zawierająca nanozłoto albo nanosrebro 
albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawiesina zawierająca nano-
złoto albo nanosrebro albo ich mieszaninę zawierająca roztwór 
wodny nanocząstek złota o stężeniu złota od 20 do 500 mg/dm3 
albo nanocząstek srebra o stężeniu srebra od 20 do 500 mg/dm3 
albo mieszaniny nanocząstek złota i nanocząstek srebra o stężeniu 
złota i srebra od 20 do 500 mg/dm3 oraz roztwór wodny ekstraktu 
z owoców albo z ziela zawierający kwas elagowy, kwas galusowy, 
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kwas askorbinowy, antocyjany, flawonoidy, związki śluzowe, pep-
tydowe, biopolimery albo ich mieszaninę w stosunku objętościo-
wym roztworu wodnego ekstraktu z owoców albo ziela do roz-
tworu wodnego nanozłota albo nanosrebra albo ich mieszaniny 
od 002:1 do 1:1, a jej pH wynosi od 7 do 12. Wynalazek obejmuje 
także sposób wytwarzania tej zawiesiny.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403345 (22) 2013 03 28

(51) A61K 36/07 (2006.01) 
 A61K 33/04 (2006.01)

(71) READ-GENE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin

(72) LUBIŃSKI JAN; MORAWSKI ANTONI W.

(54) sposób wytwarzania  
naturalnego suplementu selenu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania natural-
nego suplementu selenu, który jest dogodny w stosowaniu przez 
ludzi, przechowywaniu i transporcie i który posiada wysokie stęże-
nie selenu naturalnego. Sposób polega na tym, że suszone grzyby 
poddaje się operacji mielenia i ucieraniu w wielkolaboratoryjnym 
młynie w temperaturze pokojowej, ponownemu dosuszeniu 
w podwyższonej temperaturze a następnie maszynowemu na-
pełnianiu do kapsułek żelatynowych. Najkorzystniej jest stosować 
suszonego borowika szlachetnego, który proszkuje się do ziaren 
o wymiarach poniżej 1 mm i kapsułkuje do kapsułek z żelatyny spo-
żywczej. Kapsułki zawierają ok. 0,25-30 g sproszkowanego borowi-
ka szlachetnego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403282 (22) 2013 03 22

(51) A61K 36/48 (2006.01) 
 A61P 3/04 (2006.01) 
 A61P 3/10 (2006.01) 
 A23L 1/29 (2006.01)

(71) ADAMED  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pieńków

(72) MAJKA ZBIGNIEW; SULIKOWSKI DANIEL

(54) kompozycja suplementu diety  
zawierająca fasolaminę

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji suplementu diety zawierają-
cej fasolaminę, jednostki dawkowania zawierającej tę kompozycję 
oraz zastosowania kompozycji i jednostkowej postaci dawkowania. 
Kompozycja zawiera fasolaminę w ilości od 5% do 80% wagowych, 
przynajmniej jeden niskokaloryczny wypełniacz, który nie wpływa 
na oznaczanie poziomu glukozy we krwi, w ilości od 90% do 15% 
wagowych, oraz jedną lub więcej dodatkowych substancji pomoc-
niczych w ilości 0% do 10% wagowych, przy czym fasolamina ma 
aktywność przynajmniej 100 FIP/mg fasolaminy. Kompozycja może 
być stosowana do hamowania trawienia skrobi i/lub wspomagania 
utraty masy ciała, a w szczególności u osób cierpiących na cukrzy-
cę, a także zagrożonych zachorowaniem na cukrzycę, w tym osób 
z nadwagą i osób otyłych.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403271 (22) 2013 03 22

(51) A61M 1/10 (2006.01) 
 F04B 15/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) JANISZOWSKI KRZYSZTOF

(54) Małogabarytowa pompa pulsacyjna do płynów 
ustrojowych o ruchu liniowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie konstrukcyjne ma-
łogabarytowej, pompy krwi, o ruchu liniowym, złożonej z zewnętrz-

nego zespołu uzwojeń stojana (15), (16) i ruchomego tłoka (2), 
zawierającego zastawkę (4) oraz pierścieniowy magnes (13) z metali 
ziem rzadkich, charakteryzujące się tym, że występuje wysterowa-
nie prądem elektrycznym uzwojeń stojana ruchowych (16) i ha-
mujących (15). Uzwojenia ruchowe wytwarzają pole magnetyczne 
oraz siłę, skierowaną poprzecznie do kierunku ruchu tłoka (2), która 
wypycha tłok (2) ze strefy chwilowego położenia i powoduje ruch 
liniowy oraz efekt magnetycznego zawieszenia tłoka wewnątrz 
korpusu pompy. Uzwojenia hamujące (15), umieszczone w nabie-
gunnikach skrajnych zapewniają wyhamowanie tłoka, przez bez-
kontaktowe magnetyczne odepchnięcie tłoka w położeniach na-
wrotu oraz odzysk energii kinetycznej tłoka.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403177 (22) 2013 03 16

(51) A61N 5/10 (2006.01) 
 G21K 5/04 (2006.01) 
 H05G 1/52 (2006.01) 
 H05H 9/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH,  
Otwock

(72) ADRICH PRZEMYSŁAW; HANKE RADOSŁAW

(54) tarcza konwersji wiązki elektronów na fotonowe 
promieniowanie X w megawoltowym zakresie 
energii, zwłaszcza elektronów z akceleratora 
medycznego

(57) Tarcza konwersji wiązki elektronów na fotonowe promienio-
wanie X w megawoltowym zakresie energii, zwłaszcza elektronów 
z akceleratora medycznego, jest przeznaczona w radioterapii on-
kologicznej do napromieniania nowotworowej tkanki pacjenta. 
Odznacza się tym, że posiada komorę próżniową (KP), w której za-
mocowany jest symetrycznie segmentowy ścięty stożek wykonany 
korzystnie z ołowiu, zawierający n pierścieniowych segmentów 
(S1, S2, S3... Sn) zespolonych ze sobą trwale. Pomiędzy segmenta-
mi (S1, S2, S3 ... Sn) ściętego stożka znajdują się poziome kanały odpo-
wietrzające (K1, K2, K3 ... Kn), a w przestrzeni wewnętrznej segmen-
towego ściętego stożka rozmieszczonych jest w płaszczyznach 
poziomych n-1 cienkich warstw folii korzystnie wolframowych 
(F1, F2, F3... Fn-1) o grubości zawartej w przedziale 0,1 mm do 0,5 mm.  

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 04 19
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W górnej ścianie komory próżniowej (KP) znajduje się okno wej-
ściowe elektronów (OWE), a w ścianie dolnej okno wyjściowe (OWY) 
fotonowego promieniowania X. Pierścieniowe segmenty tworzące 
strukturę ściętego stożka mogą stanowić magnesy stałe korzystnie 
neodymowe.

(2 zastrzeżenia)

DziAł B

rÓŻne  PrOcesy  PrzeMysłOwe;  trAnsPOrt

A1 (21) 403206 (22) 2013 03 26

(51) B01J 3/00 (2006.01) 
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) EKOAQUA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) SUKIENNIK JACEK; GRACZYK JAROSŁAW

(54) sposób redukcji odpadów z procesu 
technologicznego przemysłu 
papierniczo-celulozowego

(57) Rozwiązanie dotyczy sposobu redukcji odpadów powsta-
jących w przemyśle papierniczo-celulozowym z jednoczesnym 
znacznym zmniejszeniem lub eliminacją nakładów energetycznych 
oraz unieszkodliwieniem odpadów szkodliwych i niebezpiecznych. 
Sposób polega na tym, że proces prowadzi się w roztworze wod-
nym odpadów produkcyjnych o maksymalnej zawartości suchej 
masy 15,00%, z udziałem wody w stanie nadkrytycznym w tempe-
raturze od 400°C do 550°C, przy ciśnieniu roboczym od 25,00 MPa  
do 60,00 MPa, w czasie od 2 do 15 minut, przy czym gazowe frak-
cje palne powstające w wyniku reakcji są magazynowane do wy-
korzystania na cele energetyczne, a frakcje niepalne absorbowane 
są korzystnie w roztworach kwaśnego węglanu potasu, mono-
etyloaminy, węglanu wapnia czy też dolomicie, natomiast związki 
nieorganiczne i związki metali wytrącane są w postaci nieszkodli-
wych soli.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403306 (22) 2013 03 26

(51) B01J 3/00 (2006.01) 
 A62D 3/00 (2007.01) 
 C02F 11/00 (2006.01)

(71) EKOAQUA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) SUKIENNIK JACEK; GRACZYK JAROSŁAW

(54) sposób utylizacji osadów ściekowych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu utylizacji osadów ścieko-
wych, zwłaszcza osadów pochodzących z oczyszczalni miejskich 
i przekształcenie ich na odpad nieszkodliwy przy jednoczesnym 
znacznym zmniejszeniu ilości osadów. Sposób utylizacji pole-
ga na prowadzeniu reakcji w wodzie w warunkach nadkrytycz-
nych, w urządzeniu w roztworze osadów ściekowych o stężeniu 
nie przekraczającym 15% suchej masy osadów w wodzie, w czasie 
od 30 sek. do 20 minut, w temperaturze od 375°C do 500°C, przy 
ciśnieniu od 22,1 do 40,00 MPa, przy czym powstające palne frakcje 
gazowe magazynowane są do celów energetycznych, zaś niepal-
ne frakcje gazowe absorbowane są w odpowiednich roztworach, 
korzystnie w roztworze MEA-monoetyloaminy, kwaśnego węglanu 
potasu, dolomitu, węglanu wapnia, a związki metali ciężkich wytrą-
cane są w postaci nierozpuszczalnych osadów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403190 (22) 2013 03 18

(51) B03B 9/06 (2006.01) 
 C22B 7/00 (2006.01) 
 F25D 3/10 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielec

(72) BRYK JERZY; MAZUR ŁUKASZ

(54) sposób kriogeniczno-termicznej separacji metali 
i części niemetalowych ze złomu elektronicznego, 
układ technologiczny do kriogeniczno-termicznej 
separacji metali i części niemetalowych ze złomu 
elektronicznego oraz urządzenie do kriogenicznej 
obróbki, zwłaszcza złomu elektronicznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kriogeniczno-termicznej  
separacji metali i części niemetalowych ze złomu elektronicznego, 
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w wyniku którego otrzymuje się materiał wyjściowy do produkcji 
nanoproszków metali, polegający na wstępnej segregacji złomu 
i oddzielaniu elementów metalowych od części niemetalowych 
oraz na intensywnemu schłodzeniu i ogrzewaniu wsadu, a następ-
nie oczyszczaniu i przeróbce oddzielonych elementów. Przedmio-
tem zgłoszenia jest również układ technologiczny do kriogenicz-
no-termicznej separacji metali i części niemetalowych ze złomu 
elektronicznego, zawierający strefę przygotowawczą, przenośniki 
taśmowe, kaskadowe, manipulatory oraz urządzenia oddzielające, 
linię kriogenicznej separacji (1), linię separacji termicznej (2) oraz 
końcowej stacji obróbczej (3), a także urządzenie do kriogenicznej 
obróbki, zwłaszcza złomu elektronicznego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403259 (22) 2013 03 21

(51) B03C 3/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 
Falenty

(72) CHMIELOWSKI ADAM

(54) elektrofiltr z elektrodami jonizującymi
(57) Elektrofiltr posiada elektrody jonizujące (1) mające postać 
taśm bez końca osadzone na prowadzących wałkach (4), któ-
re znajdują się w komorze (5) zamocowanej do ściany kanału (6). 
W przeciwległych ścianach kanału są wejściowe szczeliny (7) i wyj-
ściowe szczeliny (8), przez które przechodzą elektrody jonizujące (1) 
usytuowane w kanale (2) równolegle względem siebie. Po obydwu 
stronach tych elektrod, za wyjściowymi szczelinami (8), przez które 
elektrody jonizujące wysuwają się z kanału znajdują się taśmy zgar-
niające (9). Taśmy zgarniające łącznie z prowadzącymi i napędza-
jącymi je wałkami (10) umieszczone są w komorze (5). Wyjściowa 
szczelina (8) jest szersza od grubości taśmy stanowiącej elektrodę 
jonizującą (1) łącznie z warstwami pyłu osadzonymi na niej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403348 (22) 2013 03 28

(51) B07B 13/00 (2006.01) 
 A01F 12/42 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) CHOSZCZ DARIUSZ; RESZCZYŃSKI PATRYCJUSZ

(54) urządzenie do pneumatycznego rozdzielania 
nasion

(57) Urządzenie do pneumatycznego rozdzielania nasion, cha-
rakteryzuje się tym, że do obudowy (1) zamocowane są dwa stożki 
wierzchołkiem w dół: stożek wewnętrzny (2) i stożek zewnętrzny (3) 
a do stożka wewnętrznego (2) zamocowane jest pokrętło (4) do re-
gulacji wielkości szczeliny zasypowej (5), na końcu której umoco-
wany jest stożek zasypowy (6), przy czym szczelinę zasypową (5) 
tworzą stożki (2 i 6), natomiast pomiędzy stożkami (2 i 3) znajduje 
się zbieżny ku górze kanał aspiracyjny (7), a na powierzchni stoż-
ka zewnętrznego (3) i poniżej szczeliny zasypowej (5) znajdują się 

po cztery dysze zasilające (8), połączone poprzez kolektor (9) z wen-
tylatorem (10), a ten z silnikiem (11) i falownikiem (12).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403316 (22) 2013 03 27

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 F23G 5/027 (2006.01) 
 C03C 25/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz;  
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań

(72) FOLTYNOWICZ ZENON; URBANIAK WŁODZIMIERZ; 
PISZCZEK KAZIMIERZ; MARKS DAMIAN;  
ZAJCHOWSKI STANISŁAW; TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) sposób recyklingu włókna szklanego 
z kompozytów polimerowo-szklanych

(57) Wynalazek rozwiązuje sposób recyklingu włókna szklanego 
z kompozytów polimerowo-szklanych, w szczególności będących 
produktami odpadowymi. Sposób polega na tym, że rozdrobnio-
ny kompozyt polimerowo- szklany podgrzewa się w warunkach 
beztlenowych, korzystnie w atmosferze azotu, do temperatury 
400 do 600°C w reaktorze mikrofalowym z kontrolą temperatury, 
do momentu ustabilizowania się temperatury, następnie wsad 
przetrzymuje się w ustabilizowanej temperaturze do chwili, gdy 
temperatura zaczyna się samoistnie obniżać, po czym ewentualnie 
otrzymany wsad rozdrabnia się i następnie odgazowuje w znany 
sposób w temperaturze 250 do 300°C przez 30 do 120 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403320 (22) 2013 03 27

(51) B09B 3/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) sposób prowadzenia utylizacji roztworów 
mieszanin i zawiesin uwodnionych

(57) Sposób prowadzenia procesu utylizacji - spalania lub piroli-
zy roztworów, mieszanin i zawiesin uwodnionych, przewodzących 
prąd elektryczny, charakteryzuje się tym, że przebiega on z wyko-
rzystaniem znanego palnika plazmowego lub elektrolizującego, 
przez który przeprowadza się mieszaninę lub/i zawiesinę, która 
pod wpływem przyłożonego prądu o właściwych parametrach 
i temperatury płomienia ulega rozkładowi na wodór i tlen z wody, 
które są zasadniczymi składnikami dalszego procesu spalania, oraz 
powstają lub przedostają się dalej inne związki i pierwiastki palne, 
które podlegają dalszemu rozkładowi podczas spalania lub pirolizy, 
przy czym tak uwolniona energia wykorzystywana jest do prze-
mian kogeneracyjnych, takich jak wytwarzanie prądu elektryczne-
go czy chłodu, do procesu utylizacji innych substancji w reaktoro-
wym okresowym lub ciągłym procesie pirolizy, przeponowo lub 
bezprzeponowo, lub do procesu spalania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403322 (22) 2013 03 27

(51) B09B 3/00 (2006.01)
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(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) sposób utylizacji mieszanin, zawiesin i roztworów 
w stanach: pod-, sub- i nadkrytycznym

(57) Sposób prowadzenia procesu utylizacji mieszanin, zawiesin 
i roztworów w stanach podkrytycznym, subkrytycznym i nadkry-
tycznym charakteryzuje się tym, że procesy przeprowadza się w re-
aktorze zbudowanym z korzystnie nachylonego (6) wymiennika 
typu rurka Fielda (1) z przepływem typu II, korzystnie stycznym, 
gdzie utylizowaną substancję wprowadza się płynnie lub skokowo, 
pompą tłoczącą w układzie gwiazdowym - (14), z niesterowanymi 
zaworami zwrotnymi, połączona wspólnym wałem korbowym (16) 
i napędem (17), z gwieździstą pompą zrzutową (15), również z nie-
sterowanymi zaworami zwrotnymi, korzystnie stycznie rurą środ-
kową (2), która korzystnie wraz z rurą zewnętrzną jest katalizato-
rem reakcji, wyposażoną w przynajmniej pojedynczy ślimak lub 
mieszadło statyczne (3), a rura zewnętrzna korzystnie wyposażona 
jest w kierownicę przepływu (4) i przegrody, które są ślimakiem 
lub mieszadłem statycznym (5), ustawionym tak, że ruch wirowy 
substancji utylizowanej korzystnie przebiega w kierunku przeciw-
nym do ruchu substancji w rurze środkowej, przy czym rura jest 
ogrzewana płomieniowo, spalinowo, elektrycznie: oporowo, po-
jemnościowo lub indukcyjnie (7), gdzie cewką indukcyjną mogą 
płynąć substancje do utylizacji (8), które ją chłodzą i minimalizują 
straty ciepła w układzie, a produkty reakcji utylizacji opuszczają 
izolowany znanymi materiałami (10) i/lub próżnią (11), reaktor stycz-
nie (9), prostopadle lub równolegle do rury zewnętrznej reaktora,  
gdzie części mineralne i gazy niepożądane mogą być wychwyty-
wane - (18), a gazy palne mogą być spalane w układzie kogeneracji 
z wytworzeniem energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz pracy me-
chanicznej, za pomocą znanych urządzeń (19), a ciepło odpadowe 
z procesu może być wykorzystywane do podgrzewania substancji 
poddawanych utylizacji.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 403224 (22) 2013 03 20

(51) B21C 3/06 (2006.01)

(71) MEJER-NOWAKOWSKA MAGDALENA, Płock
(72) MEJER-NOWAKOWSKA MAGDALENA

(54) ciągadło nastawne do ciągnięcia prętów i drutu
(57) Ciągadło nastawne do ciągnięcia prętów i drutu posiada 
pierścień nastawczy (1) z powierzchniami dociskowymi (2) oddzia-

ływującymi na nastawne elementy formujące (4) poprzez popy-
chacze (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403307 (22) 2013 03 26

(51) B21C 37/04 (2006.01) 
 B23K 35/40 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) KAZANA WIESŁAW; CIURA LUDWIK

(54) sposób wytwarzania drutów bimetalowych
(57) Sposób wytwarzania drutów bimetalowych, w którym ta-
śmę zwija się w rurkę i jednocześnie wprowadza się do rurki rdzeń, 
po czym łączy się krawędzie rurki w sposób ciągły, korzystnie 
w atmosferze ochronnej, a otrzymany kompozyt, w postaci drutu, 
poddaje się operacjom ciągnienia i wyżarzania uzyskując drut bi-
metalowy, charakteryzuje się tym, że wyjściowa taśma miedziana 
zawierająca min. 99,95% Cu, odtłuszczona i poddana procesowi ak-
tywacji powierzchni usuwającemu pasywną warstwę zewnętrzną 
po oczyszczaniu podciśnieniowym zwijana jest w rurkę szczelino-
wą, której krawędzie łączy się metodą spawania TIG wprowadzając 
do niej w sposób ciągły wytrawiony wcześniej w roztworze NaOH 
o stężeniu 1-12% rdzeń aluminiowy poddany dodatkowo w linii 
spawalniczej prostowaniu i aktywowaniu powierzchni w procesie 
szczotkowania i oczyszczenia podciśnieniowego. Po czym wy-
tworzony kompozyt bimetalowy poddaje się operacjom ciągnie-
nia z gniotem jednostkowym 10-20% w pojedynczych ciągach aż 
do uzyskania sumarycznego gniotu 70-99%, a następnie poddaje 
się go wyżarzaniu, polegającemu na nagrzewaniu kompozytu 
z prędkością 5-7 stopni na minutę do temperatury 200-400°C i wy-
grzaniu go w niej przez 0,1-1 godzin, chłodzeniu do temperatury 
otoczenia z prędkością 5-10 stopni na minutę, ciągnieniu z gniotem 
jednostkowym 10-17% aż do uzyskania końcowej średnicy drutu 
przy sumarycznym gniocie wynoszącym 80-95%.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403249 (22) 2013 03 21

(51) B21D 51/26 (2006.01) 
 B65D 1/12 (2006.01)

(71) INVENTO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) KARASZEWSKI WALDEMAR

(54) zespół do chłodzenia kołnierza puszki Pet 
w procesie gorącego nalewu

(57) Zespół do chłodzenia kołnierza puszki PET w procesie go-
rącego nalewu, przeznaczonego do zawalcowania z metalową 
pokrywką po, procesie nalewu, zawiera dwa elementy pierście-
niowe (1, 2), usytuowane względem siebie współosiowo, przy 
czym pierwszy pierścieniowy element (1), zaopatrzony w otwór (4) 
na głowicę do doprowadzenia gorącego płynu do puszki (3), ma 
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wykonane gniazdo (5) na kołnierz (6) puszki (3), a wokół tego gniaz-
da (5) ma kanał (7) dla przepływu cieczy chłodzącej, natomiast dru-
gi pierścieniowy element (2) osadzony jest na pierwszym pierście-
niowym elemencie (1) i ma wykonane co najmniej dwa otwory (9), 
połączone z kanałem (7) dla przepływu cieczy chłodzącej, dopro-
wadzające i odprowadzające ciecz do/z tego kanału (7), które wraz 
z kanałem (7) stanowią układ chłodzenia kołnierza (6) puszki (3). 
Zespół zaopatrzony jest w otwory (8) dla usuwania pary z puszki (3) 
powstającej podczas gorącego nalewu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403250 (22) 2013 03 21

(51) B21D 51/26 (2006.01) 
 B65D 1/12 (2006.01)

(71) INVENTO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) KARASZEWSKI WALDEMAR

(54) zespół do chłodzenia kołnierza puszki Pet 
w procesie gorącego nalewu

(57) Zespół do chłodzenia kołnierza puszki PET w procesie gorące-
go nalewu, przeznaczonego do zawalcowania z metalową pokryw-
ką po procesie nalewu, zawiera dwa elementy pierścieniowe (1, 2), 
usytuowane względem siebie współosiowo. Pierwszy pierścienio-
wy element (1) z otworem na głowicę do doprowadzenia gorącego 
płynu do puszki (3) ma wykonane gniazdo (5) na kołnierz (6) pusz-
ki (3), a wokół tego gniazda (5) ma kanał (7) dla przepływu cieczy 
chłodzącej oraz ma otwory (8) dla usuwania nadmiaru pary z pusz-
ki (3). Drugi pierścieniowy element (2) osadzony jest na pierwszym 
pierścieniowym elemencie (1) i ma wykonane otwory (9) połączo-
ne z kanałem (7) dla przepływu cieczy chłodzącej, doprowadzające 
i odprowadzające ciecz do/z tego kanału (7), oraz zaopatrzony jest 
w otwory (10), połączone z otworami (8) pierwszego elementu (1) 
do odprowadzania nadmiaru pary z wnętrza puszki, poprzez układ 
regulujący ciśnienie pary w puszce (3), zawierający element uszczel-
niający (12) oraz sprężynę (13), pozostający pod wpływem odpro-
wadzanej pary z puszki (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403211 (22) 2013 03 18

(51) B21H 1/14 (2006.01) 
 B21K 1/02 (2006.01) 
 B21J 5/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WINIARSKI GRZEGORZ; GONTARZ ANDRZEJ;  

PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ

(54) sposób i urządzenie do kucia kul
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do kucia 
kul, zwłaszcza kul drążonych w matrycach dzielonych charaktery-
zujący się tym, że półfabrykat (1) w kształcie odcinka rury o średnicy 
zewnętrznej (Dz) mniejszej od średnicy D kształtowanej kuli oraz 
o średnicy wewnętrznej (do) większej od średnicy (dt) stempla (3) 
i wysokości (L) większej od średnicy (D) kształtowanej kuli, umiesz-
cza się między dwiema jednakowymi matrycami (2a) i (2b) wstęp-
nymi następnie przemieszcza się matryce (2a) i (2b) wstępne w kie-
runku osi półfabrykatu (1) i zamyka się półfabrykat (1) w wykroju 
utworzonym przez wklęsłe powierzchnie (6a) i (6b) umieszczone 
w matrycach (2a) i (2b), po czym wprawia się stempel (3) w ruch 
postępowy ze stałą prędkością (V) w kierunku półfabrykatu (1), na-
stępnie oddziaływuje się na półfabrykat (1) powierzchnią (7) pier-
ścieniową, znajdującą się na stemplu (3) i spęcza się półfabrykat (1), 
w wyniku czego wypełnia się materiałem półfabrykatu (1) wykrój 
o wklęsłych powierzchniach (6a) i (6b) matryc (2a) i (2b) wstępnych 
i uzyskuje się przedkuwkę, następnie zmienia się kierunek ruchu 
stempla (3) na przeciwny i wycofuje się stempel (3) z przedkuwki 
ze stałą lub zmienną prędkością V2, po czym otwiera się matry-
ce (2a) i (2b) wstępne i przenosi się przedkuwkę do wykroju wykań-
czającego o wklęsłych powierzchniach, umieszczonego w matry-
cach wykańczających.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403171 (22) 2013 03 15

(51) B22D 11/00 (2006.01) 
 B22D 11/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72) KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ;  
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
ŚCIEŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR; SMYRAK BEATA; 
JABŁOŃSKI MICHAŁ; ULIASZ PIOTR;  
WALKOWICZ MONIKA; NOWAK ANDRZEJ; 
PIWOWARSKA-ULIASZ MARZENA;  
OSUCH PIOTR KRZYSZTOF; KORZEŃ KINGA

(54) walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania 
aluminium  i jego stopów

(57) Przedmiotem wynalazku jest obrotowy walec krystalizatora 
układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów ze specjal-
ną tuleją, umieszczoną pomiędzy rdzeniem (7) walca, a jego płasz-
czem (8). Tuleja wykonana jest z miedzi lub ze stopu miedzi. W tulei 
nacięte są odpowiednie bruzdy (10a) na kierunku obwodowym, 
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które stanowią kanały dla przepływu medium chłodzącego (11). 
Przekrój poprzeczny tych bruzd jest stały na długości bruzdy lub 
zwiększa się poprzez zwiększenie głębokości lub szerokości bruz-
dy (10a).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403344 (22) 2013 03 28

(51) B22F 3/00 (2006.01) 
 B22F 3/105 (2006.01)

(71) GENICORE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstancin-Jeziorna

(72) ROSIŃSKI MARCIN

(54) urządzenie z wielkoprądowym łącznikiem 
elektronicznym dla konsolidacji materiałów 
proszkowych oraz sposób konsolidacji 
materiałów proszkowych za pomocą urządzenia 
z wielkoprądowym łącznikiem elektronicznym

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone 
do konsolidacji materiałów proszkowych, wyposażone w komorę 
roboczą, prasę połączoną z wielkoprądowymi elektrodami (z gór-
ną elektrodą i z dolną elektrodą) wyładowczymi (odizolowanymi 
elektrycznie od komory procesowej oraz ruchomymi przepustami 
próżniowymi), pomiędzy którymi mieści się konsolidowany pro-
szek, na który prasa wywiera nacisk. Do elektrody górnej i dolnej 
jest podłączony obwód pojemnościowy wraz z zasilaczem zamy-
kany łącznikiem wielkoprądowym, który stanowi klucz tranzysto-
rowy Przedmiotem wynalazku jest także sposób konsolidacji ma-
teriałów proszkowych w urządzeniu według wynalazku, przy czym 
materiał proszkowy poddaje się jednocześnie działaniu ciśnienia 
w zakresie 1-200 MPa i konsolidacji impulsami prądu elektryczne-
go o natężeniu 1-80 kA, powtarzanymi z częstotliwością z zakresu 
od 0,1 Hz do 100 Hz, wywoływanymi poprzez otwieranie i zamyka-
nie klucza tranzystorowego.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 405585 (22) 2013 10 09

(51) B22F 9/14 (2006.01) 
 B22F 9/22 (2006.01) 
 C22B 4/00 (2006.01) 
 C22B 61/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,  
Gliwice; 
JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF  
CHEMTECH, Warszawa

(72) WOCH MIECZYSŁAW; LIS MARCIN; KOŁACZ DARIUSZ; 
ŚMIESZEK ZBIGNIEW; KAMIŃSKA MAŁGORZATA; 
STASZEWSKI MARIUSZ; JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF

(54) sposób wytwarzania nanoproszku renu  
przez termiczny rozkład plazmowy nadrenianu 
amonu i urządzenie do prowadzenia tego sposobu

(57) Sposób wytwarzania nanoproszku renu przez termiczny roz-
kład nadrenianu amonu w strumieniu plazmy charakteryzuje się 

tym, że proszek nadrenianu amonu o wielkości ziarna poniżej 70 μm  
podawany jest z podajnika prostopadle do strumienia plazmy, 
przez otwór w anodzie palnika lub przez oddzielną dyszę, umiesz-
czoną na zewnątrz bezpośrednio przy wylocie dyszy palnika. Urzą-
dzenie do wytwarzania nanoproszku renu przez termiczny rozkład 
nadrenianu amonu w strumieniu plazmy posiada kolumnę reak-
cyjną (5) w kształcie walca o podwójnych ściankach chłodzonych 
wodą, gdzie w górnej płycie kolumny reakcyjnej (5) umieszczony 
jest palnik plazmowy (1) łukowy DC, a wewnętrzne ścianki kolum-
ny (5) wyłożone są, korzystnie na 2/3 długości, kolumny (5) osłoną 
z wypolerowanej blachy stalowej, na której osadza się część skon-
densowanego z par nanoproszku renu.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403184 (22) 2013 03 18

(51) B23B 27/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MARCINIAK TADEUSZ; OSTROWSKI DARIUSZ

(54) Przyrząd do kształtowania 
noża tokarskiego przeznaczonego do wykonania 
uzwojenia ślimaków o zarysie kołowo-wklęsłym 
w przekroju osiowym

(57) Przyrząd do kształtowania noża tokarskiego przeznaczonego 
do wykonywania uzwojenia ślimaków o zarysie kołowo-wklęsłym 
w przekroju osiowym zawiera usytuowaną poziomo, dolną tar-
czę (1), z którą jest złączony walcowy sworzeń (11) stanowiący z nią 
monolit, i w której są wykonane otwory (2) na śruby do połącze-
nia ze stołem szlifierki. Na dolnej tarczy (1) jest umieszczona tarcza 
górna (3) z otworem, w którym jest umieszczony sworzeń (11) tar-
czy dolnej (1). Nadto w tarczy górnej (3) jest drugi otwór, w którym 
jest osadzony kołek (10) o średnicy równej średnicy sworznia (11). 
Na części obwodu tarczy górnej (3) jest wykonane zagłębienie 
na nóż tokarski (12), równoległe do osi symetrii otworu na kołek (10) 
i otworu na sworzeń (11). Nadto ścięty jest, równolegle do zagłę-
bienia tarczy górnej (3), fragment tej tarczy naprzeciw zagłębienia, 
po drugiej stronie otworu na kołek (10) i otworu na sworzeń (11). 
Przyrząd zawiera także płytkę dociskową (6), usytuowaną równo-
legle do tarczy górnej (3), o którą opierają się jedne końce dwóch 
kołków (4), których drugie końce są umieszczone w otworach tar-
czy górnej (3), i w której są wykonane dwa otwory na śruby (5), któ-
rych końce są umieszczone w nagwintowanych otworach tarczy  
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górnej (3). Przyrząd zawiera nadto kątownik (9) oraz elementy 
ustawcze (7, 8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403169 (22) 2013 03 15

(51) B23C 5/20 (2006.01) 
 B23Q 11/10 (2006.01)

(71) BABULA WALDEMAR  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WALDREX  
SPÓŁKA CYWILNA D. KNAP, W. BABULA,  
Podleszany;  
KNAP DARIUSZ  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WALDREX  
SPÓŁKA CYWILNA  
D. KNAP, W. BABULA, Mielec

(72) BABULA WALDEMAR; KNAP DARIUSZ

(54) głowica frezarska
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica frezarska, przezna-
czona zwłaszcza do wysokowydajnego frezowania zgrubnego, 
w szczególności przedmiotów wykonanych z tytanu lub jego sto-
pów. Głowica frezarska wyposażona w płytki skrawające z kiesze-
niami wiórowymi oraz kanały chłodzące, charakteryzuje się tym, 
że płytki skrawające (1), korzystnie okrągłe, są zamocowane na koń-
cach wypukłych korpusów (2), usytuowanych w co najmniej czte-
rech, rozłożonych symetrycznie, obwodowych rzędach (3), które 
są umieszczone ukośnie i kaskadowo do osi pionowej głowicy, przy 
czym usytuowane symetrycznie po przeciwnych stronach głowicy 
rzędy zawierają o co najmniej jeden więcej wypukły korpus (2) niż 
pozostałe rzędy, natomiast usytuowana pod każdą płytką skrawają-
cą (1) kieszeń wiórowa (4) zawiera otwory wylotowe (5) chłodziwa, 
będące zakończeniem układu chłodzenia głowicy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403353 (22) 2013 03 28

(51) B23Q 3/18 (2006.01) 
 B29C 33/30 (2006.01) 
 B23Q 16/00 (2006.01) 
 B27G 23/00 (2006.01)

(71) ŚLIWA MICHAŁ, Tczew
(72) ŚLIWA MICHAŁ

(54) Mobilny przyrząd do pozycjonowania matryc 
do zimnego i gorącego przetłoku opakowań

(57) Mobilny przyrząd do pozycjonowania matryc do zimnego 
i gorącego przetłoku opakowań, zwłaszcza opakowań kartono-
wych i foliowych składający się z podstawy posadowionej na pły-
cie drewnianej lub drewnopodobnej wykrojnika lub na uchwycie 
magnetycznym posadowionym na stalowej płycie maszyny sztan-
cującej, kołków ustalających, szpilek manipulacyjnych oraz śrub 
mikrometrycznych, charakteryzujący się tym, że podstawa w czę-
ści dolnej ma kołki ustalające, zaś w części górnej ma umieszczo-
ny we wzdłużnej prowadnicy przesuwny element (2) z wyprowa-
dzonym w kierunku podstawy występem wodzącym sprzężonym 
z wysuwnym wałkiem śruby mikrometrycznej (9), która stałym 
korpusem trwale zblokowana jest w części bocznej podstawy, 
przy czym przesuwny element (2) ma rozmieszczone w jednej 
poziomej linii i umieszczone, prostopadle do części bocznej (23) 
przesuwnego elementu (2), korzystnie dwie śruby mikrometrycz-
ne (21) i (24), które odpowiednio stałymi korpusami (22) i (25) trwale 
zblokowane są w części bocznej (23) przesuwnego elementu (2) 
i połączone są z trwale wysuwnymi wałkami (31) i (26), śrub mikro-
metrycznych (21) i (24) odpowiednio z przesuwnymi elementami 
(1) i (3) poprzez elementy mocujące oraz posadowione na, ko-
rzystnie prętowych prowadnicach, przy czym przesuwne elemen-
ty (1) i (3) mają otwory zewnętrzne (30) i (27) i otwory wewnętrz-
ne (29) (28).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403167 (22) 2013 03 15

(51) B24B 23/08 (2006.01) 
 B24B 23/06 (2006.01) 
 B24B 21/02 (2006.01) 
 B29D 30/52 (2006.01)

(71) SZAFRAŃSKI PIOTR, Warszawa
(72) SZAFRAŃSKI PIOTR

(54) sposób i urządzenie do naprawy opon
(57) Sposób naprawy opon polegający na usunięciu warstwy ma-
teriału z bieżnika opony, zawiera następujące etapy: -naprawianą 
oponę (2) z bieżnikiem (3) umieszcza się wraz z kołem jezdnym (1) 
w pozycji pionowej na stojaku, umożliwiającym obrót koła jezdne-
go (1) z oponą (2) z bieżnikiem (3); -usuwa się warstwę materiału 
poprzez szlifowanie wzdłuż bieżnika (3) z zachowaniem owalizacji 
opony (2), istniejącej przed szlifowaniem, do zrównania wysoko-
ści nierówności elementów bieżnika (3); -oponę (2) wraz z kołem 
jezdnym (1) na stojaku obraca się w dowolnym kierunku i usuwa 
warstwę materiału poprzez szlifowanie do zrównania wysoko-
ści nierówności elementów bieżnika (3) w kolejnym położeniu.  
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Urządzenie do naprawy opon (2) zawiera element ścierny, który sta-
nowi pas szlifierski (5) szlifierki taśmowej (4). Szlifierka taśmowa (4) 
z pasem szlifierskim (5) osadzona jest w ramie prowadzącej (6), za-
opatrzonej w rolkę nastawną (7), umieszczoną przed pasem szlifier-
skim (5) szlifierki taśmowej (4).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403183 (22) 2013 03 18

(51) B24B 53/07 (2006.01) 
 B24B 53/075 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MARCINIAK TADEUSZ; OSTROWSKI DARIUSZ

(54) Przyrząd do kształtowania ściernicy do szlifowania 
powierzchni śrubowych, zwłaszcza ślimaków 
o zarysie kołowo-wklęsłym

(57) Przyrząd do kształtowania ściernicy do szlifowania powierzch-
ni śrubowych, zwłaszcza ślimaków o zarysie kołowo-wklęsłym, 
zwłaszcza na szlifierce do gwintów, jest wyposażony w dolny kor-
pus (1) z kołowym otworem, w którego jednej ze ścian bocznych 
jest szczelina (2), zaś w górnej ścianie korpusu (1) są wykonane dwie 
prowadnice prostoliniowe (4), na których jest osadzona dolna część 
prowadnicy łukowej (5) oraz są wykonane nagwintowane otwory 
na śruby (6) osadzone w otworach dolnej części prowadnicy (5). 
W dolnej części prowadnicy łukowej (5) jest osadzona górna część 
tej prowadnicy stanowiąca monolit z jednym końcem usytuowa-
nego poziomo górnego korpusu (7), którego drugi koniec jest osa-
dzony na dwóch prowadnicach prostoliniowych (12) wykonanych 
w górnej ścianie drugiego, dolnego korpusu (10). W górnej ścianie 
dolnego korpusu (10) jest także nagwintowany otwór na śrubę (9) 
osadzoną w otworze górnego korpusu (7). W dolnej części korpusu 
(10) jest osadzony diament (11) do profilowania ściernicy. Ponadto 
górny korpus (7) jest wyposażony w rękojeść (8) do przemieszcza-
nia tego korpusu wzdłuż łukowej prowadnicy (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403283 (22) 2013 03 25

(51) B25J 9/16 (2006.01)

(71) BABULA WALDEMAR  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WALDREX  
SPÓŁKA CYWILNA D. KNAP, W. BABULA,  
Podleszany; KNAP DARIUSZ  
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WALDREX  
SPÓŁKA CYWILNA D. KNAP, W. BABULA,  
Mielec

(72) BABULA WALDEMAR; KNAP DARIUSZ

(54) Bezinwazyjny system nadzoru pracy  
oraz kontroli maszyny cnc i/lub zespołu maszyn nc  
oraz sposób bezinwazyjnego nadzoru pracy  
oraz kontroli maszyny cnc i/lub zespołu maszyn nc

(57) Bezinwazyjny system nadzoru pracy oraz kontroli maszy-
ny CNC i/lub zespołu maszyn NC, wykorzystujący obraz z co naj-
mniej jednej kamery, charakteryzuje się tym, że składa się z ukła-
du nadzoru (A) stanu pracy maszyny CNC i/lub uniwersalnego, 
mobilnego manipulatora wspomagającego pracę maszyny CNC. 
Sposób bezinwazyjnego nadzoru pracy oraz kontroli maszyny CNC 
i/lub zespołu maszyn NC, charakteryzuje się tym, że z kamer (1) 
uzyskuje się obraz obejmujący panel operatorski (3), następnie ana-
lizuje się pod kątem oceny stanu pracy maszyny (4), w tym stanu 
wykonywania programu NC i wystąpienia awarii, po czym określa 
się stan maszyny, a informację taką przekazuje się do włączonych 
do systemu przez analogiczny układ nadzoru (A), pozostałych ma-
szyn NC pracujących w jednej linii technologicznej i do uniwersal-
nego manipulatora oraz do programu lub osoby nadzorującej daną 
maszynę lub zespół maszyn.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403288 (22) 2013 03 25

(51) B28B 1/28 (2006.01) 
 B28B 11/08 (2006.01)

(71) TECHMATIK  
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom

(72) KUPIDURA DARIUSZ

(54) urządzenie do postarzania kostek brukowych
(57) Urządzenie do postarzania kostek brukowych zbudowane 
jest z dwóch słupów nośnych (1), po których w górę i dół porusza 
się rama (2) za pomocą silnika elektrycznego (3), z którego napęd 
przenoszony jest za pomocą łańcucha i kół zębatych. Do ramy (2) 
zamocowana jest na łańcuchach (6) rama (7), w której umocowane 
są bijaki (8), siłowniki mieszkowe (9) z listwami centrującymi (10), 
utrzymywanymi w odpowiednim położeniu przez przeciwwagi (11) 
oraz siłownik poruszający ruchem posuwisto-zwrotnym ramą bija-
ków. Urządzenie wyposażone jest w stół wibracyjny (13), w którym 
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znajdują się siłowniki mieszkowe podnoszące i opuszczające blat 
produkcyjny z wyrobami i wibratory.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403196 (22) 2013 03 18

(51) B28B 21/04 (2006.01) 
 B28B 1/14 (2006.01)

(71) MACKIEWICZ MAREK, Łomża
(72) MACKIEWICZ JOANNA; FRONCZEK DAGMARA 

MAŁGORZATA; MACKIEWICZ PAWEŁ

(54) krąg betonowy i sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kręgu 
betonowego charakteryzujący się tym, że w przygotowaną formę 
wprowadza się tkaninę poliamidową (13) korzystnie gumowaną, 
połączoną trwale poprzez łącznik (17) z konstrukcją zbrojenia (16), 
po czym dozuje warstwę mieszanki betonowej konstrukcyjnej 
ognioodpornej lub z włókien stalowych od 15 do 40 kg na 1 m3 
mieszanki betonowej lub włókien syntetycznych od 0,5 do 5,0 kg 
na 1 m3 mieszanki betonowej w ilości do 1/3 wysokości kręgu (11) 
następnie do pełnej wysokości warstwę mieszanki betonowej, 
następnie odstawia na okres stwardnienia betonu, rozformowuje 
lub w przygotowaną formę (5) wprowadza się warstwę mieszanki 
betonowej konstrukcyjnej ognioodpornej lub włókien stalowych 
od 15 do 40 kg na 1 m3 mieszanki betonowej lub z włókien syn-
tetycznych od 0,5 do 5,0 kg na 1 m3 mieszanki betonowej w ilości 
do 1/3 wysokości kręgu, do 2/3 wysokości kręgu warstwę mie-
szanki betonowej i do pełnej wysokości warstwę mieszanki be-
tonowej konstrukcyjnej ognioodpornej lub z włókien stalowych  
od 15 do 40 kg na 1 m3 mieszanki betonowej lub włókien synte-
tycznych od 0,5 do 5,0 kg na 1 m3 mieszanki betonowej, następnie 
odstawia na okres stwardnienia betonu, rozformowuje, pokrywa 
zewnętrzną ścianę tkaniną (13), po czym krąg pokrywa tkaniną 
poliamidową (10) od wewnątrz i dalszą obróbkę prowadzi w znany 
sposób. Krąg betonowy charakteryzuje się tym, że ma co najmniej 

jedną dodatkową warstwę poziomą konstrukcyjną w otulinie tkani-
nowej (13). Korzystnie gdy otulina (13 i 10) ma zakładki do założenia 
dodatkowego kołnierza na spód (11) i wierzch (14) kręgu. Zaletą wy-
nalazku jest sposób wytworzenia kręgów o wysokich parametrach 
odpornościowych i wytrzymałościowych na temperaturę i wodę.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403245 (22) 2013 03 21

(51) B29B 9/00 (2006.01) 
 B29C 47/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) JACHOWICZ TOMASZ; SIKORA JANUSZ W.

(54) głowica wytłaczarska do granulowania
(57) Głowica wytłaczarska do granulowania, zwłaszcza tworzyw 
termoplastycznych polimerowych w procesie wytłaczania z granu-
lowaniem na ciepło charakteryzuje się tym. że w płycie (1) kołowej 
zespołu kształtującego znajdują się równoległe do osi (2) głowicy 
wytłaczarskiej kanały (3) przepływowe uplastycznionego tworzy-
wa polimerowego, które posiadają kształt o trójskokowo zmien-
nym polu przekroju poprzecznego, pierwsza - początkowa część 
kanału (3) przepływowego posiada kształt kielicha (3a) zbieżnego, 
druga - środkowa część kanału (3) przepływowego posiada kształt 
walca (3b), zaś trzecia - końcowa część kanału (3) przepływowego 
posiada kształt kielicha (3c) rozbieżnego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403262 (22) 2013 03 22

(51) B29C 63/02 (2006.01) 
 B29C 47/06 (2006.01) 
 B29C 59/04 (2006.01)

(71) POLSKA EKSTRUZJA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(72) SAFERNA DARIUSZ

(54) sposób nakładania okładziny zewnętrznej 
na profile PVc i urządzenie do nakładania okładziny 
zewnętrznej na profile PVc

(57) Sposób nakładania okładziny zewnętrznej na profile PVC, po-
lega na tym, że w procesie ekstruzji prowadzonym w ekstruderze, 
za głównym ustnikiem (23), a przed kalibratorami (50), dokłada się 
co najmniej jedną folię PVC (32) o określonej kolorystyce i rozwijaną 
z co najmniej jednej rolki (31), i którą poprzez dociskanie co najmniej 
jednym cylindrem wkleja się do profilu (10) przemieszczającego się 
od ustnika (23) wzdłuż podłużnej osi (11) profilu (10), co najmniej 
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jedną folię (32) dociska się za pomocą zestawu cylindrów zawierają-
cego co najmniej cylinder główny (41) umieszczony na wałku głów-
nym i cylinder pomocniczy (46) umieszczony na wałku pomocni-
czym, umieszczone jeden za drugim za głównym ustnikiem (23), 
a przed kalibratorami (50), których zewnętrzne cylindryczne po-
wierzchnie mają różną teksturę przejawiającą się we wgłębie-
niach i wierzchołkach, i które we fragmentach zewnętrznych cy-
lindrycznych powierzchni stykających się z folią (32) o określonej 
kolorystyce przemieszcza się względem siebie poprzecznie do osi 
podłużnej (11) profilu (10) co najmniej po wykonaniu pełnego ob-
rotu cylindra głównego (41) i/lub cylindra pomocniczego (46), wy-
twarzając niepowtarzającą się sekwencję wgłębień i wierzchołków 
na powierzchni profilu (10) podczas przemieszczania się profilu (10) 
wzdłuż jego osi podłużnej (11) wskutek dociskania folii do profilu 
za pomocą zestawu cylindrów zawierających co najmniej cylinder 
główny (41) i cylinder pomocniczy (46).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403347 (22) 2013 03 28

(51) B29C 70/00 (2006.01) 
 B29C 70/04 (2006.01) 
 C08K 7/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) ANDRZEJEWSKI JACEK; BARCZEWSKI MATEUSZ; 

STERZYŃSKI TOMASZ

(54) sposób otrzymywania kompozytu 
jednopolimerowego z włókien 
dwukomponentowych

(57) Sposób otrzymywania kompozytu jednopolimerowego 
z włókien dwukomponentowych, polega na tym, że materiał dwu-
komponentowy wysokotopliwy rdzeń pokryty materiałem nisko-
topliwym w postaci włókien pociętych do maksymalnej długości 
10 mm wprowadza się do strefy zasilania uprzednio podgrzanej 
wytłaczarki, po czym materiał podgrzewa się i topi w temperaturze 
uplastycznienia warstwy zewnętrznej włókna, a uzyskany kompo-
zyt po wyjściu z wytłaczarki chłodzi się do temperatury otoczenia, 
a następnie w znany sposób granuluje albo formuje określone de-
tale. Materiał otrzymany dzięki opisanej technologii może mieć za-
stosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak: budownictwo, 

motoryzacja oraz przy wytwarzaniu przedmiotów codziennego 
użytku metodami przetwórstwa tworzyw sztucznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403154 (22) 2013 03 28

(51) B31F 5/04 (2006.01)

(71) GRANNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) FALKOWSKI KONRAD

(54) sposób wytwarzania elementów tekturowych 
dwustronnie kaszerowanych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania elemen-
tów tekturowych dwustronnie kaszerowanych, w którym tekturę 
kaszeruje się dwustronnie papierem przy pomocy kleju na maszy-
nie kaszerującej, po czym wycina się z kaszerowanej tektury ele-
menty za pomocą wykrojnika. Stosuje się tekturę litą o gramaturze 
od 600 g/m2 do 1200 g/m2 i grubości od 1 do 2 mm, sezonowa-
ną w temperaturze od 23°C do 27°C i wilgotności od 45% do 55% 
w czasie minimum 48 godzin; klej glutynowy o stężeniu wody 
poniżej 40%, o lepkości powyżej 3,7°E i o czasie otwarcia poniżej 
7 sekund; papier o gramaturze od 100 g/m2 do 120 g/m2, kalandro-
wany, sezonowany w temperaturze od 23°C do 27°C, wilgotności 
od 45% do 55% w czasie minimum 48 godzin. Podczas kaszerowa-
nia na pierwszą stronę arkusza tektury (21) nanosi się pierwszą war-
stwę kleju (22) o grubości od 0,03 do 0,04 mm, a na drugą stronę 
arkusza tektury (21) nanosi się drugą warstwę kleju (24) o grubości 
od 150% do 200% grubości pierwszej warstwy kleju (22), przy czym 
klej nanosi się w temperaturze od 70 do 75°C, po czym po czasie 
nie dłuższym niż 12 godzin od kaszerowania wykraja się elementy 
układając w wykrojniku kaszerowaną tekturę, skierowaną pierwszą 
stroną w kierunku ostrza noża (29) wykrojnika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402684 (22) 2013 03 15

(51) B60B 7/00 (2006.01) 
 B60Q 1/26 (2006.01) 
 G09F 21/04 (2006.01)

(71) POLEK MACIEJ, Pisarzowice
(72) POLEK MACIEJ

(54) Felga
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest felga samochodowa wykonana 
z lekkich stopów metali połączona z oświetleniem LED.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403261 (22) 2013 03 22

(51) B61G 1/28 (2006.01)

(71) ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH MONTANA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(72) STAWOWIAK MICHAŁ; ŁUCZAK ZENON; BOTOR PIOTR

(54) sprzęg zwłaszcza dla wąskotorowego  
taboru kolejowego

(57) Sprzęg, zwłaszcza dla wąskotorowego taboru kolejowego, 
wykorzystujący drążek, sworznie, podkładki i nakrętki charaktery-
zuje się tym, że głowica zamknięta (1) stanowiąca korpus, posiada 
z jednej strony zamocowany za pomocą sworznia sprzęgające-
go (13) drążek sprzęgu (5), z drugiej strony posiada trwale zamo-
cowane blachy (2) korzystnie spawane, przy czym w blachach (2) 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  20  (1063)  2014

wykonane są otwory pozwalające na osadzenie w nich wyjmo-
wanego sworznia pierwszego (7) z podkładkami pierwszymi i na-
krętkami koronowymi zabezpieczonymi za pomocą zawleczek 
oraz wyjmowanego sworznia drugiego (8) z podkładkami drugimi 
i nakrętkami koronowymi zabezpieczonymi za pomocą zawleczek, 
natomiast wyjmowany sworzeń pierwszy (7) i drugi (8) wykorzysty-
wane są do zamocowania głowicy zamkniętej (1) na łączącym ele-
mencie taboru kolejowego (16) korzystnie haku, a do głowicy za-
mkniętej (1) trwale zamocowane, korzystnie przyspawane od góry, 
są elementy w postaci ogranicznika (3) oraz blokady (4) współpra-
cującej z zabezpieczeniem przed wysunięciem sworznia (14), przy 
tym sworzeń sprzęgający (13) ma zamocowany na obwodzie do-
datkowy element w postaci zabezpieczania przed wysunięciem 
sworznia (14), stanowiący korzystnie wypustkę, i współpracujący 
z otworem profilowanym wykonanym w ograniczniku (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403197 (22) 2013 03 18

(51) B62B 1/18 (2006.01)

(71) BOCHNACKI ANDRZEJ, Gdynia
(72) BOCHNACKI ANDRZEJ

(54) taczka krocząca
(57) Taczka krocząca, w której skrzynia ładunkowa wykonana jest 
tak, aby jej dno składało się z dwóch powierzchni toczenia przed-
niej (1) i tylnej (2) połączonych pod kątem (α). Do przedniej po-
wierzchni toczenia (1) zamocowana jest noga przednia (3), a do tyl-
nej powierzchni toczenia (2), zamocowana jest tylna noga (4). Dolna 
i górna krawędź nóg jest zaokrąglona promieniami (r1 i r2). Promie-
nie zaokrąglenia mogą różnić się między sobą, ale wyprowadzone 
są ze wspólnego środka. Połączenie nóg z dnem taczki za pomocą 
elastycznego wiązadła środkowego (5) i brzegowego (6), zapew-
nia toczenie się bez poślizgu górnej krawędzi nóg po powierzch-
niach toczenia. Nogi połączone są ze sobą cięgnami, przednim (7) 
i tylnym (8), co powoduje, że nogi tocząc się po powierzchniach 
toczenia, na przemian, schodzą się lub rozchodzą. Kiedy osoba 
pracująca przykłada do uchwytów taczki siłę skierowaną w górę, 
noga tylna (4) unosi się i taczka z ładunkiem stacza się pod własnym 
ciężarem na obracającej się przedniej nodze (3). Kiedy osoba pra-
cująca przykłada do uchwytów taczki siłę skierowaną w dół, noga 
przednia (3) unosi się i taczka z ładunkiem stacza się pod własnym 
ciężarem na obracającej się tylnej nodze (4). Dzięki staczaniu się 
na zaokrągleniach nóg pod wpływem siły ciężkości, możliwe jest 
poruszanie się w terenie piaszczystym, grząskim lub śliskim, kiedy 
trudno znaleźć punkt oparcia dla przyłożenia siły o kierunku po-
ziomym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403352 (22) 2013 03 28

(51) B63B 35/79 (2006.01)

(71) ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT, Meszna
(72) ROSIAK DARIUSZ

(54) Deska
(57) Przedmiotem wynalazku jest deska stosowana jako kite-
board, surfboard i snowboard złożona z dwóch lub więcej części 
rozłączonych do transportu i złączonych przed użytkowaniem 
wzdłuż lub w poprzek jej długości, za pomocą wpustu oraz rowka 
wpustowego, przy czym obie części deski są dodatkowo łączone 
ze sobą za pomocą znanych elementów złącznych. Deska złożo-
na z dwóch lub więcej części, z której jedna część zaopatrzona jest 
we wpust (5), którego zewnętrzną część stanowi warstwa konstruk-
cyjna (8) połączona z górną (9) i dolną (10) warstwą konstrukcyjną 
deski, natomiast druga część ma rowek wpustowy (6) wykonany 
w materiale wodoodpornym (7).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403335 (22) 2013 03 27

(51) B63C 9/02 (2006.01) 
 B63C 9/32 (2006.01) 
 B63B 7/00 (2006.01)

(71) SOTOMSKI JAROSŁAW JÓZEF ARKOM, Warszawa
(72) SOTOMSKI JAROSŁAW

(54) urządzenie ratowniczo-asekuracyjne o podeście 
z otwierana klapą stosowane w ratownictwie 
lodowym i wodnym

(57) Urządzenie ratowniczo asekuracyjne o podeście z otwiera-
ną klapą stosowane w ratownictwie lodowym i wodnym według 
istotnych cech wynalazku ma postać podestu (1) zamocowane-
go pomiędzy pływakami (7), który posiada prostokątny otwór (8) 
zamykany osiowo połączoną z podestem klapą (2), która w pozy-
cji zamkniętej tworzy podest roboczy i która w pozycji otwartej 
umożliwia mocowanie rozłączne w otworze (8) ekranu do obser-
wacji podwodnej, który ma postać graniastosłupa wykonanego 
z przezroczystego materiału, i którego dolna część zanurzona jest 
pod powierzchnię wody.

(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 403328 (22) 2013 03 27

(51) B63C 11/02 (2006.01)

(71) SANTI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(72) STACHURA TOMASZ

(54) urządzenie do automatycznego sterowania 
utrzymaniem nurka na określonej głębokości

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera elektronicz-
ne przyciski (P1) i (P2), połączone z automatycznym sterownikiem 
mikrokontrolerem (M) oddziaływującym poprzez zawory elektro-
mechaniczne (Z) na dysze (D1) dopuszczającą gaz i na dyszę (D2) 
upuszczającą gaz z kompensatora pływalności (K) dokonującym 
równocześnie pomiar głębokości w ciągu stałym lub cyklicznym 
w okresach od 0,1 do 15 sek.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403232 (22) 2013 03 20

(51) B65B 31/00 (2006.01)

(71) CZPM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Robakowo

(72) CZERWIŃSKI JANUSZ; CZESZYK ŁUKASZ

(54) sposób pakowania odzieży specjalistycznej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu pakowania odzieży specjali-
stycznej w szczególności mundurów wojskowych, policyjnych, 
straży pożarnej itp. oraz odzieży medycznej. Sposób pakowania 
odzieży specjalistycznej polega na tym, że złożoną na wymagany 
wymiar odzież wkłada się do worka z folii wielowarstwowej, barie-
rowej, barwionej i umieszcza się w komorze próżniowej pakowacz-
ki komorowej, gdzie z wnętrza worka zostaje usunięte powietrze. 
Następnie worek z odzieżą zgrzewa się i jednocześnie w zgrzewie 
odciska się znaki identyfikacyjno-informacyjne, np. nazwę odzieży, 
jej wielkość, czas zapakowania, nazwisko pakowacza.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403299 (22) 2013 03 25

(51) B65D 81/24 (2006.01) 
 B65D 81/26 (2006.01) 
 B65D 81/28 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) BARTKOWIAK ARTUR; LISIECKI SŁAWOMIR;  
MIZIELIŃSKA MAŁGORZATA

(54) Opakowanie
(57) Opakowanie, wykonane z folii lub papieru laminowanego za-
wierające bioaktywny modyfikator atmosfery (2) pakowanej żyw-
ności i przepuszczające gazy wytwarzane przez modyfikator (2) 
charakteryzuje się tym, że zwiera co najmniej jedną komorę (1), 
w postaci rękawa jednolitego lub zgrzewanego. W komorze (1) 
umieszczony jest bioaktywny modyfikator atmosfery (2) pakowa-
nej żywności oraz pochłaniacz (3) zapachu. Opakowanie ma co naj-
mniej po jednej swojej stronie zgrzew przerywany (4). Zarówno 
modyfikator atmosfery (2) i pochłaniacz (3) zapachu mogą być 

umieszczone w odrębnych kieszeniach torebki z włókniny hydro-
filowej (5).

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 403240 (22) 2013 03 20

(51) B65F 1/00 (2006.01) 
 B65F 3/00 (2006.01) 
 B65F 5/00 (2006.01)

(71) NAPRZÓD  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rydułtowy

(72) ADAMCZYK ANDRZEJ

(54) sposób i system do realizacji selektywnego zbioru 
odpadów komunalnych

(57) Sposób realizacji selektywnego zbioru odpadów komu-
nalnych polega na napełnianiu przez zleceniobiorcę (8), zgodnie 
z daną grupą odpadów otrzymany od zleceniodawcy (1) przypo-
rządkowany korzystnie kolorystycznie worek lub pojemnik (10), 
z oznakowanym identyfikatorem danych (11), odbierany przez ope-
ratorów selektywnego zbioru (3), kontrolujących w miejscu odbio-
ru (13) poprawność selekcji odpadu i przesyłających na bieżąco in-
formacje ilościowe i jakościowe przez koordynatora transportu (14) 
do oprogramowania informatycznego (2a). System do realizacji 
selektywnego zbioru odpadów komunalnych polega na sprzę-
żeniu zleceniodawcy (1) ze zleceniobiorcą odpadów (8) sprzętem 
informatycznym (2), a poprzez dział obsługi zleceniobiorców (9) 
przydziela każdemu zleceniobiorcy odpadów (8) korzystnie sześć 
identyfikatorów danych (11), przyporządkowanych do kolorowych 
worków lub pojemników (10), przy czym poszczególne etapy 
procesu selektywnego zbioru odpadów ilościowo i jakościowo 
rejestrowane czytnikiem danych (4), urządzeniami GPS,GPRS (5, 6) 
przekazywane są do bazy danych (7a).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403166 (22) 2013 03 15

(51) B66C 13/08 (2006.01) 
 H02K 7/14 (2006.01)
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(71) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) RADOMSKI JACEK

(54) Obrotnica
(57) Obrotnica przeznaczona jest zwłaszcza do podwieszania 
do zblocza dźwignicy celem obracania w osi pionowej podno-
szonych i transportowanych ładunków, w szczególności ładunków 
o znacznym momencie bezwładności względem osi obrotu. Obrot-
nica zawierająca napęd elektryczny, zaczep do podwieszania obra-
canego elementu oraz zaczep do podwieszania obrotnicy, charak-
teryzuje się tym, że utworzona jest z wirnika (4) silnika elektrycznego 
prądu przemiennego, mającego zwrócony ku dołowi wał (5), złą-
czony z zaczepem (6) do podwieszania obracanego elementu, 
ułożyskowanego obrotowo w stojanie (1) silnika elektrycznego 
prądu przemiennego o uzwojeniach (1.1), połączonych w gwiazdę, 
który następnie, korzystnie wraz z przymocowanym do niego ob-
ciążeniem (7), zamocowany jest obrotowo w osi obrotu wirnika (4) 
silnika elektrycznego prądu przemiennego do trzpienia (9), złączo-
nego z zaczepem (10) do podwieszania obrotnicy, stanowiącego 
element instalacji elektrycznej (13) obrotnicy elektrycznego złącza 
obrotowego (14), doprowadzającego prąd do uzwojenia (1.1) sto-
jana (1) silnika elektrycznego prądu przemiennego oraz obudowy 
zewnętrznej (11), przymocowanej do trzpienia (9) i/lub zaczepu (10) 
do podwieszania obrotnicy.

(4 zastrzeżenia)

DziAł c

cheMiA  i  MetAlurgiA

A1 (21) 403204 (22) 2013 03 18

(51) C01G 47/00 (2006.01) 
 C01G 51/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,  
Gliwice

(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; BENKE GRZEGORZ; 
ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA; MACHELSKA GRAŻYNA; 
WITMAN KRYSTYNA

(54) sposób otrzymywania 
amoniakalnych związków renu(Vii) z kobaltem(ii)

(57) Sposób otrzymywania wysokiej czystości amoniakalnych 
związków renu(VII) z kobaltem(II) przy użyciu bezwodnego nadre-

nianu kobaltu(II) i wodnego roztworu amoniaku charakteryzuje 
się tym, że do wodnego roztworu amoniaku, o stężeniu wyno-
szącym co najmniej 25%, dodaje się porcjami świeżo wysuszony 
w temperaturze nie wyższej niż 150°C przez 10-30 minut nadre-
nian kobaltu(II), tak aby temperatura mieszaniny nie przekroczy-
ła 40°C i w takiej ilości aby zastosowany nadmiar NH3aq mieścił 
się w granicach 30-150%, a mieszanie prowadzi się w tempe-
raturze pokojowej, w czasie od 15 do 150 minut, i tak uzyskaną 
mieszaninę ciągle mieszając oziębia się do temperatury poniżej 
5°C i kolejno dodaje wodę amoniakalną o stężeniu nie mniejszym 
niż 25%, stosując 5-15 cm3 porcje na każde 1g kobaltu obecnego 
w roztworze, po czym wytrąca się osad i oddziela od roztworu 
przez filtrację, a następnie osad poddaje się procesowi przemywa-
nia na filtrze świeżą porcją stężonej wody amoniakalnej wynoszącą 
od 10 do 100 cm3 na każde 10g wytrąconego osadu tworząc po-
płuczyny, i tak przemyty osad poddaje się procesowi suszenia 
w temperaturze 50-160°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403205 (22) 2013 03 18

(51) C01G 47/00 (2006.01) 
 C01G 53/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; BENKE GRZEGORZ; 

ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA; MACHELSKA GRAŻYNA; 
WITMAN KRYSTYNA

(54) sposób otrzymywania  
amoniakalnych związków renu(Vii) z niklem(ii)

(57) Sposób otrzymywania wysokiej czystości amoniakalnych 
związków renu(VII) z niklem(II) przy użyciu bezwodnego nadre-
nianu niklu(II) i wodnego roztworu amoniaku charakteryzuje się 
tym, że do wodnego roztworu amoniaku, o stężeniu wynoszącym 
co najmniej 25%, dodaje się porcjami świeżo wysuszony w tempe-
raturze nie wyższej niż 160°C w czasie 30 minut nadrenian niklu(II), 
tak aby temperatura mieszaniny nie przekroczyła 60°C i w takiej 
ilości, aby zastosowany nadmiar NH3aq mieścił się w granicach  
20-150%. Uzyskaną mieszaninę ciągle mieszając oziębia się do tem-
peratury poniżej 5°C, a mieszanie prowadzi się w czasie od 30 mi-
nut do 1 godziny. Z kolei przed filtracją dodaje się wodę amonia-
kalną o stężeniu nie mniejszym niż 25%, stosując 0-20 cm3 porcje 
na każdy 1 g niklu obecnego w roztworze, po czym wytrącony 
osad oddziela się od roztworu przez filtrację, a następnie poddaje 
się procesowi przemywania na filtrze świeżą porcją stężonej wody 
amoniakalnej wynoszącą od 10 do 50 cm3 na każde 5g wytrąco-
nego osadu tworząc popłuczyny, i tak przemyty osad poddaje się 
procesowi suszenia w temperaturze 50-160°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403342 (22) 2013 03 28

(51) C02F 3/12 (2006.01) 
 G01N 21/75 (2006.01) 
 G01N 33/18 (2006.01)

(71) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY 
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) BARANOWSKI PIOTR; CYPLIK PAWEŁ;  
KONIECZNY PIOTR; MARECIK ROMAN;  
MIZGALSKI IRENEUSZ; MURAWKA SZYMON

(54) sposób oceny aktywności biologicznej osadu 
czynnego w oczyszczalniach ścieków i układ 
pomiarowy do realizacji tego sposobu

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że spreparowane próbki (1) 
z osadem czynnym umieszcza się pomiędzy nadawczym fotoele-
mentem (2) oświetlacza, a odbiorczym fotoelementem (3) detekto-
ra, w którym dokonuje się pomiaru światła przechodzącego przez 
próbki (1), a przetworzony na sygnał napięciowy wynik pomiaru 
prezentowany jest na wyświetlaczu (4). Układ charakteryzuje się 
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tym, że pomiarowy blok z gniazdami próbek (1), które oświetlane 
są przez nadawczy element fotoelement (2) oświetlacza, po czym 
światło jest kierowane do odbiorczego fotoelementu (3) detektora. 
Następnie, po przetworzeniu na sygnał napięciowy, wynik pomiaru 
prezentowany jest na wyświetlaczu (4) miernika.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403191 (22) 2013 03 18

(51) C02F 3/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) JAROSZYŃSKI TYMOTEUSZ; JAROSZYŃSKI ŁUKASZ

(54) sposób płynnego sterowania stężenia tlenu 
oraz czasu przetrzymania mikroorganizmów 
w bioreaktorze z procesem nitryfikacji  
za pomocą pomiaru odczytu ph

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób płynnego sterowania 
stężenia tlenu oraz czasu przetrzymania mikroorganizmów w bio-
reaktorze z procesem nitryfikacji za pomocą pomiaru odczynu pH. 
Sposób ten jest wykorzystywany do przemiany azotu amonowego 
znajdującego się w ściekach do azotynów w technologii oczysz-
czania ścieków. Sposób charakteryzuje się tym, że po dokonaniu 
pomiaru odczynu pH zawartości bioreaktora (1) dokonuje się po-
równania zmierzonej wartości odczynu pH z przyjętym zakresem 
pracy odczynu pH, jeżeli zmierzony odczyn pH w bioreaktorze ma 
wartość w przyjętym przedziale pracy odczynu pH (2), wówczas 
pozostawia się aktualne parametry pracy bioreaktora dla stężenia 
tlenu i wieku osadu bez zmian (3), natomiast jeżeli zmierzony od-
czyn pH jest poniżej przyjętego przedziału pracy bioreaktora, a jed-
nocześnie nie przekracza 0,2 jednostek pH (4), wówczas zmniejsza 
się wiek osadu w oparciu o następujące kryterium, i tak jeżeli ak-
tualny wiek osadu jest równy minimalnemu wiekowi osadu (5) 
to nie zmienia się wieku osadu, natomiast w przeciwnym wypadku 
zmniejsza się wiek osadu o 5% i utrzymuje się stężenie tlenu w bio-
reaktorze na poziomie założonej wartości optymalnej (6), natomiast 
jeżeli zmierzony odczyn pH jest poniżej przyjętego przedziału pra-
cy bioreaktora większej niż 0,2 jednostek odczynu pH (7), wówczas 
ustawia się wiek osadu na minimum (8) a stężenie tlenu w biore-
aktorze zmienia się w oparciu o następujące kryterium, i tak jeżeli 
aktualne stężenie tlenu jest minimalne (9) to nie zmienia się stę-
żenia tlenu, w przeciwnym wypadku zmniejsza się stężenie tlenu 
o 0,1 mg O2/L (10), natomiast jeżeli zmierzony odczyn pH jest powy-
żej przyjętego przedziału pracy bioreaktora, a jednocześnie nie prze-
kracza 0,2 jednostek odczynu pH (11), wówczas zwiększa się wiek 
osadu w oparciu o następujące kryterium, i tak jeżeli aktualny wiek 
osadu jest równy minimalnemu wiekowi osadu (12) to nie zmienia 
się wieku osadu, natomiast w przeciwnym wypadku zmniejsza 
się wiek osadu o 5% i utrzymuje się stężenie tlenu w bioreaktorze 
na poziomie założonej wartości optymalnej (13), natomiast jeżeli 
zmierzony odczyn pH jest powyżej przyjętego optymalnego prze-
działu pracy bioreaktora większej niż 0,2 jednostki odczynu pH (14), 

wówczas ustawia się wiek osadu na maksimum (15) a stężenie tlenu 
w bioreaktorze zmienia się w oparciu o następujące kryterium, i tak 
jeżeli aktualne stężenie tlenu jest maksymalne (16) to nie zmienia 
się stężenia tlenu, w przeciwnym wypadku zwiększa się stężenie 
tlenu o 0,1 mg O2/L (17).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403192 (22) 2013 03 18

(51) C02F 3/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) JAROSZYŃSKI TYMOTEUSZ; JAROSZYŃSKI ŁUKASZ

(54) sposób płynnego sterowania intensywności 
napowietrzania oraz czasu przetrzymania 
mikroorganizmów w bioreaktorze z procesem 
nitryfikacji za pomocą pomiaru odczytu ph

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób płynnego sterowania 
intensywności napowietrzania oraz czasu przetrzymania mikro-
organizmów w bioreaktorze z procesem nitryfikacji za pomocą 
pomiaru odczynu pH. Sposób ten jest wykorzystywany do prze-
miany azotu amonowego znajdującego się w ściekach do azoty-
nów w technologii oczyszczania ścieków. Sposób polega na tym, 
że po dokonaniu pomiaru odczynu pH zawartości bioreaktora (1) 
dokonuje się porównania zmierzonej wartości odczynu pH z przy-
jętym zakresem pracy odczynu pH, jeżeli zmierzony odczyn pH 
w bioreaktorze ma wartość w przyjętym przedziale pracy odczynu 
pH (2), wówczas pozostawia się aktualne nastawy pracy bioreakto-
ra dla intensywności napowietrzania i wieku osadu bez zmian (3), 
natomiast jeżeli zmierzony odczyn pH jest poniżej przyjętego prze-
działu pracy bioreaktora (4), wówczas zmniejsza się nastawy dla in-
tensywności napowietrzania i wieku osadu w oparciu o kryterium, 
i tak jeżeli nastawa dla wieku osadu jest większa lub równa nasta-
wie dla intensywności napowietrzania (5) to zmniejsza się nastawę 
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intensywności napowietrzania o wartość jeden (6), jeżeli nie wów-
czas zmniejsza się nastawę wieku osadu o wartość jeden (7), gdy 
odczyn pH jest powyżej przyjętego przedziału pracy odczynu 
pH (8), wówczas zwiększa się nastawy dla wieku osadu i intensyw-
ności napowietrzania, przy czym jeżeli nastawa dla wieku osadu 
jest większa lub równa nastawie dla intensywności napowietrza-
nia (9) to zwiększa się nastawę intensywności napowietrzania 
o wartość jeden (10), jeśli jest mniejsza zwiększa się nastawę wieku 
osadu o wartość jeden (11).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403354 (22) 2013 03 28

(51) C02F 3/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZERWIONKA KRZYSZTOF; MĄKINIA JACEK

(54) Środek do wspomagania procesu denitryfikacji 
ścieków w oczyszczalniach komunalnych 
w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich 
temperatur otoczenia

(57) Środek do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków 
w oczyszczalniach komunalnych w warunkach utrzymywania się 
stabilnych niskich temperatur otoczenia wykonany na bazie olejów 
fuzlowych charakteryzuje się według wynalazku tym, że zawie-
ra surowy alkohol etylowy i/lub alkohol porektyfikacyjny w ilości  
0,7-10,5% objętościowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403318 (22) 2013 03 27

(51) C03C 25/00 (2006.01) 
 C03C 25/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz; 
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań

(72) FOLTYNOWICZ ZENON; URBANIAK WŁODZIMIERZ; 
PISZCZEK KAZIMIERZ; MARKS DAMIAN;  
ZAJCHOWSKI STANISŁAW; TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) Modyfikowane włókno szklane 
i sposób jego otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest modyfikowane włókno szklane, 
które charakteryzuje się tym, że składa się z 98% +/- 0,5% włókna 
szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego stanowiące-
go 2,0% +/- 0,5% masy całkowitej. Wynalazek dotyczy także spo-
sobu otrzymywania modyfikowanego włókna szklanego, który 
polega na tym, że włókno szklane pokryte w znany sposób che-
moutwardzalną żywicą epoksydową lub poliestrową podgrzewa 
się w warunkach beztlenowych, korzystnie w atmosferze azotu, 
do temperatury 400 do 600°C w reaktorze mikrofalowym z kontrolą 
temperatury, do momentu ustabilizowania się temperatury, następ-
nie wsad przetrzymuje się w ustabilizowanej temperaturze do chwi-
li gdy temperatura zaczyna się samoistnie obniżać. Otrzymany wsad 
ewentualnie rozdrabnia się i następnie odgazowuje w znany sposób 
w temperaturze 200 do 250°C przez 30 do 120 minut.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403164 (22) 2013 03 15

(51) C04B 28/04 (2006.01) 
 C04B 28/08 (2006.01) 
 C04B 103/30 (2006.01)

(71) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) CARION CHRISTOPHE

(54) sposób otrzymywania betonu o wysokiej 
wytrzymałości z cementu portlandzko-żużlowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania betonu 
z cementu portlandzko-żużlowego składającego się z klinkieru 
portlandzkiego w ilości od 65 do 94% wagowych i granulowanego 
żużla wielkopiecowego w ilości od 6 do 35% wagowych, do któ-
rego dodaje się mieszając standardowe kruszywa frakcjonowane, 
wodę i plastyfikator. Z plastyfikatorem dodaje się jednocześnie śro-
dek napowietrzający, którym jest dodatek używany do produkcji 
betonu o podwyższonej mrozoodporności i odporności na sole 
odladzające. Beton ten ma zastosowanie zwłaszcza do produkcji 
elementów prefabrykowanych, strukturalnych, ściennych i płyt.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403239 (22) 2013 03 20

(51) C04B 33/135 (2006.01) 
 C04B 33/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DYCZEK JERZY; RÓŻALSKI ADAM; SKOTNICKI HENRYK; 
PŁACHECKI JACEK

(54) sposób otrzymywania ceramicznych materiałów 
budowlanych zawierających popioły lotne

(57) Sposób otrzymywania ceramicznych materiałów budowla-
nych, zawierających popioły lotne pochodzące ze spalania węgla 
kamiennego w kotłach konwencjonalnych, polega na przygoto-
waniu zestawu surowcowego zawierającego składniki ilaste w ilo-
ści 10-90% wagowych oraz dodatki w ilości 10-40% wagowych 
stanowiących topniki i/lub składniki schudzające lub materiały 
kwarcowe i/lub kwarcowo-skaleniowe, a następnie zmieleniu go 
i/lub wymieszaniu, uformowaniu kształtek, wysuszeniu oraz wy-
paleniu. Sposób charakteryzuje się tym, że z popiołów lotnych 
wydziela się sposobem pneumatycznym lub pneumatyczno-me-
chanicznym co najmniej dwie frakcje ziarnowe: drobną, o wielkości 
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ziaren poniżej 100 μm i o stratach prażenia 2-11% wagowych oraz 
grubszą, o wielkości ziaren do 1000 μm i o stratach prażenia po-
niżej 1% wagowego, po czym do zestawu surowcowego na wy-
roby o porowatości czerepu 8-20% wprowadza się drobną frakcję 
w ilości 5-25% wagowych, w miejsce topników i/lub materiałów 
kwarcowych i/lub kwarcowo-skaleniowych oraz grubszą frakcję 
w ilości 5-100% wagowych, w miejsce składników schudzających. 
Natomiast dla wyrobów o porowatości czerepu większej niż 20% 
wprowadza się drobną frakcję w ilości 5-100% wagowych, w miej-
sce topników i/lub materiałów kwarcowych i/lub kwarcowo-skale-
niowych oraz grubszą frakcję w ilości 5-100%, w miejsce składników 
schudzających.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403247 (22) 2013 03 21

(51) C04B 35/10 (2006.01) 
 C04B 35/106 (2006.01) 
 F41H 5/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(72) DZIUBAK CECYLIA; WIŚNIEWSKI ADAM BOGUSŁAW; 
ŁOSIEWICZ ANDRZEJ; TRACZYK STANISŁAW;  
JAKUBIUK TADEUSZ

(54) ceramiczne tworzywo korundowe odporne 
balistycznie, sposób wytwarzania elementów 
konstrukcyjnych z tworzywa korundowego 
do budowy osłon balistycznych oraz element 
konstrukcyjny wykonany z tego tworzywa

(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramiczne tworzywo ko-
rundowe odporne balistycznie, sposób wytwarzania elementów 
konstrukcyjnych z tworzywa korundowego do budowy osłon ba-
listycznych oraz element konstrukcyjny wykonany z tego tworzy-
wa, mający kształt bryły osiowo-symetrycznej utworzonej przez 
graniastosłup prawidłowy, foremny i wypukłą bryłę, połączonych 
podstawami. Wynalazek obejmuje trzy odmiany tworzyw korun-
dowych, cztery odmiany sposobów otrzymywania elementów 
konstrukcyjnych z tych tworzyw oraz trzy odmiany postaci ele-
mentów konstrukcyjnych (kształtek). Pierwsza odmiana tworzy-
wa korundowego charakteryzuje się tym, że osnowa korundowa 
stanowi 88,0-98,0% masy ceramicznego tworzywa, korzystnie 
94,3-98,0% jego masy, przy czym osnowa ta zawiera 98,0-99,7% 
części masowych tlenku glinu, korzystnie 99,0-99,7% części ma-
sowych, a ponadto tworzywo korundowe zawiera 0,1-1,0% części 
masowych tlenku magnezu, korzystnie 0,2-0,7% części maso-
wych i 1,0-11,0% części masowych dwutlenku cyrkonu, korzystnie 
1,0-5,0% części masowych. Ujawniono także drugą i trzecią od-
mianę tworzywa korundowego. Pierwsza odmiana elementu 
konstrukcyjnego (kształtki) stanowiąca, osiowo-symetryczną bryłę 
utworzoną przez graniastosłup prawidłowy o podstawie sześcioką-
ta foremnego i wypukłą bryłę o zakrzywionej, powierzchni czoło-
wej i płaskiej podstawie, połączonych podstawami, charakteryzuje 
się tym, że bryłą wypukłą jest kopuła o identycznej podstawie jak 
podstawa graniastosłupa, przy czym przednia, czołowa powierzch-
nia kopuły składa się z sześciu jednakowych wypukłych, zakrzywio-
nych powierzchni łączących się w jednym punkcie-wierzchołku ko-
puły. Każda z tych sześciu powierzchni ograniczona jest krawędzią 
podstawy graniastosłupa i dwoma jednakowymi łukami wycho-
dzącymi z dwóch sąsiednich wierzchołków podstawy graniastosłu-
pa i łączącymi się w wierzchołku kopuły. Ponadto, stosunek wyso-
kości kopuły i wysokości graniastosłupa nie jest większy od 1/3, zaś 
powierzchnia ściany bocznej graniastosłupa wynosi co najmniej 
170,0 mm2. Ujawniono również drugą i trzecią odmianę elemen-
tu konstrukcyjnego (kształtki). Pierwsza odmiana sposobu doty-
czącego wytwarzania elementów konstrukcyjnych ceramicznego 
tworzywa korundowego polega na tym, że do 88,0-98,0% części  
masowych osnowy korundowej, korzystnie do jej 94,3-98,0% czę-
ści masowych, zawierającej 98,0-99,7% części masowych tlenku 
glinu, korzystnie 99,0-99,7% części masowych tlenku glinu, którego 
odmiana krystaliczna alfa stanowi co najmniej 90,0% masy tlenku 
glinu dodaje się w zawiesinie wodnej 0,1-1,0% części masowych 

tlenku magnezu, korzystnie 0,2-0,7% części masowych i 1,0-11,0% 
części masowych jednoskośnego (niestabilizowanego) dwutlenku 
cyrkonu, korzystnie 1,0-5,0% części masowych, gdzie woda stanowi 
60% łącznej masy wszystkich ww. składników, po czym dodaje się 
0,3% części masowych upłynniacza, miesza się wszystkie składniki 
i miele w młynie, korzystnie wibracyjnym do uzyskania uziarnie-
nia wyrażonego za pomocą średnicy zastępczej (d50) wynoszącej 
1,5±0,3 μm, dodaje się 1,0-3,0% części masowych plastyfikatora or-
ganicznego wraz z substancją poślizgową wszystkie składniki mie-
sza się, a następnie ujednorodnioną mieszaninę suszy się, korzystnie 
w suszarni rozpyłowej w warunkach standardowych do uzyskania 
postaci granulatu, z którego formuje się techniką prasowania osio-
wego albo izostatycznego elementy konstrukcyjne - kształtki,  
które spieka się w temperaturze z zakresu 1600-1650°C przez 
co najmniej 2 godziny i ochładza do temperatury pokojowej, ko-
rzystnie z szybkością z zakresu 1-2°C na minutę. Ujawniono rów-
nież drugą i, trzecią i czwartą odmianę otrzymywania elementów 
konstrukcyjnych z tworzyw korundowych. Ceramiczne elementy 
konstrukcyjne z tworzyw korundowych otrzymane za pomocą 
ujawnionych sposobów charakteryzują się wysoką odpornością 
na zagrożenia balistyczne, zwłaszcza na uderzenie pociskami 
i/lub odłamkami.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 403324 (22) 2013 03 27

(51) C07D 261/06 (2006.01) 
 C07D 261/08 (2006.01) 
 C07D 419/14 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01) 
 A61P 31/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,  
Katowice

(72) KROMPIEC STANISŁAW; FILAPEK MICHAŁ;  
JANICKA KINGA; BŁACH DARIUSZ; KULA SŁAWOMIR; 
PALUCH MARIAN; PAWLUS SEBASTIAN

(54) 3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione 
izoksazole oraz sposób ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są 3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tri- 
podstawione izoksazole o wzorach ogólnych 1a, 1b, 1c oraz 1d, gdzie: 
Ar - oznacza podstawioną jedno- lub wielopierścieniową grupę ary-
lową, w szczególności 2,4-dichlorofenyl, 2,4-dibromofenyl, 2,4-di- 
fluorofenyl, 2,6-dichlorofenyl, 2,4-dimetylofenyl, 2,4-dimetoksy-
fenyl, 3,4-metylenodioksyfenyl, 2,6-dimetylofenyl, 2,6-difluorofenyl, 
2,4,6-trimetylofenyl, 2,4,6-trimetoksyfenyl, 9-antracenyl; Q - ozna-
cza rozbudowaną sterycznie, podstawioną lub niepodstawioną, 
jedno- lub wielopierścieniową grupę arylową, w szczególności 
2,2’-bitiofen-5-yl, 9-antracenyl, 1-naftyl; A - oznacza łącznik w po-
staci difunkcyjnej grupy arylowej lub heteroarylowej, w szczegól-
ności 1,2-fenylen, 1,3-fenylen, 1,4-fenylen, antracen-9,10-diyl. Wy-
nalazek obejmuje również sposób ich otrzymywania w reakcjach 
cykloaddycji dipolarnej tlenków aromatycznych nitryli lub ditlen-
ków aromatycznych dinitryli do mono- oraz symetrycznie dipod-
stawionych alkinów, w rozpuszczalnikach takich, jak alkohole krót-
kołańcuchowe, eter dietylowy, chlorowcoalkany nasycone, aceton 
lub korzystnie chlorek metylenu lub ich dowolne mieszaniny. Sub-
stratami tych reakcji są mało reaktywne dipole oraz rozbudowane 
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sterycznie dipolarofile. Reakcje prowadzi się w warunkach wysokie-
go ciśnienia, od 0,5 do 2,0 GPa, w temperaturze od 10 do 110°C, 
w czasie od 1 do 48 h, w atmosferze gazu obojętnego, korzystnie 
argonu. Związki otrzymane tym sposobem mogą znaleźć zastoso-
wanie między innymi jako farmaceutyki, substraty do dalszych syn-
tez lub prekursory nanomateriałów dla organicznej elektroniki.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403265 (22) 2013 03 22

(51) C07D 403/02 (2006.01) 
 C07D 403/14 (2006.01) 
 C07D 417/14 (2006.01) 
 C07D 401/14 (2006.01) 
 C07D 253/06 (2006.01) 
 C07D 253/07 (2006.01) 
 C07D 277/70 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) BARANOWSKA DANUTA; ŁAWECKA MARTA; OLENDER 
EWA; BARSZCZEWSKA WIESŁAWA

(54) nowe pochodne sulfanylo 5,5’-bi-1,2,4-triazyny
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych sulfanylowych 
5,5’-bi-1,2,4-triazyny stanowiących związki wyjściowe w syntezie  
pochodnych sulfinylowych i sulfonowych jak również S-transalki- 
lowania i wykazujące właściwości przeciwbakteryjne, przeciw-
grzybiczej a także chwastobójcze. Związek o nazwie 3,3’-bis-sulfa- 
nyloalkilo-5,5’-bi-1,2,4-triazyna o wzorze 3, w pozycji C-3 pierścienia 
ma podstawnik alkilowy. Związek o nazwie 3,3’ -bis-sulfanyloarylo- 
-5,5’-bi-1,2,4-triazyna o wzorze 3, w pozycji C-3 pierścienia ma pod-
stawnik arylowy. Związek o nazwie 3,3’-bis-sulfanyloheteroarylo- 
-5,5’-bi-1,2,4-triazyna o wzorze 3, w pozycji C-3 pierścienia ma 
podstawnik hetroarylowy. Związek o nazwie 6,6’-bis-sulfanylo- 
arylo-3,3’-bis-N,N-dimetyloamino-5,5’-bi-1,2,4-triazyna o wzorze 4, 
w pozycji C-6 ma podstawnik arylowy a w pozycji C-3 pierścienia 
podstawnik N,N-dimetyloaminowy. Związek o nazwie 6,6’-bis-
sulfanyloarylo-3,3’-bis-N.N-dimetyloamino-5,5’-bi-1,2,4-triazyna 
o wzorze 4, w pozycji C-6 ma podstawnik heteroarylowy a w pozy-
cji C-3 pierścienia podstawnik N,N-dimetyloaminowy.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403341 (22) 2013 03 27

(51) C07H 21/02 (2006.01) 
 C12N 15/11 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01) 
 C12Q 1/68 (2006.01) 
 A61K 31/7125 (2006.01) 
 A61K 48/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań

(72) NASKRĘT-BARCISZEWSKA MIROSŁAWA ZOFIA;  
BELTER AGNIESZKA; ROLLE KATARZYNA MONIKA; 
PIWECKA MONIKA; SOSIŃSKA PATRYCJA

(54) rybozymy typu „hammerhead”, kompozycja,  
środek terapeutyczny je obejmujące, 
ich zastosowania oraz sposób hydrolizy mir21 
i prekursorów mir21

(57) Przedmiotem wynalazku są rybozymy typu „hammerhead” 
skierowane na sekwencję miR21 i/lub prekursorów miR21, które 
mają zdolność do specyficznej hydrolizy miR21 i/lub prekursorów 
miR21, i których rdzeń katalityczny ma sekwencję SEKW ID NR 1. 
Wynalazek dotyczy również kompozycji zawierającej takie rybozy-
my, środka terapeutycznego je obejmującego, zastosowania takich 
rybozymów oraz sposobu selektywnej hydrolizy miR21 i/lub pre-
kursorów miR21 z ich wykorzystaniem.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 405789 (22) 2013 10 28

(51) C08J 3/12 (2006.01) 
 C08J 3/20 (2006.01) 
 B29B 9/10 (2006.01) 
 C08K 3/22 (2006.01) 
 C08K 5/23 (2006.01) 
 C08K 5/3417 (2006.01) 
 C08K 13/02 (2006.01) 
 C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08L 25/04 (2006.01) 
 C08L 9/00 (2006.01)

(71) ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(72) KOWALSKI PIOTR; BOGUSZ PAWEŁ

(54) sposób otrzymywania granulatu  
do barwienia na kolor biały 
tworzyw termoplastycznych 
i środek otrzymywany tym sposobem

(57) Sposób otrzymywania granulatu do barwienia na kolor bia-
ły tworzyw termoplastycznych charakteryzuje się tym, że materiał 
w postaci granulatu termoplastycznego w ilości 30 do 50% wa-
gowo podaje się do układu uplastyczniającego wytłaczarki dwu-
ślimakowej do strefy transportującej, zaś jednocześnie do strefy 
transportującej dozuje się środek barwiący w postaci proszku o roz-
miarze cząstek od 0,2 do 20 mikronów w ilości 20-60% wagowo. 
Substancję podaje się do strefy mieszająco-uplastyczniającej, któ-
ra posiada temperaturę w zakresie 160-300°C, w której następuje 
uplastycznienie z jednoczesną homogenizacją mieszaniny w czasie 
od 1 do 10 sekund. Do mieszaniny podaje się środki barwiące 
na bazie substancji nieorganicznych o strukturze spineli, rutylu, 
anatazu oraz kompleksowych związków organicznych takich jak 
ftalocyjaniny, związki azowe zdyspergowane z dodatkiem substan-
cji odbijającej promieniowanie podczerwone. W strefie dozowa-
nia następuje odgazowanie substancji lotnych w temperaturze 
160-300°C, w czasie od 1 do 5 sekund, po czym poprzez pompę 
zębatą uplastycznioną mieszaninę podaje się do głowicy granu-
lującej. Środek do otrzymywania granulatu do barwienia na ko-
lor biały tworzyw termoplastycznych zawiera dwutlenek tytanu, 
tworzywo termoplastyczne, siarczan baru, tlenek cynku, rutyl 
tytanowo-glinowo-krzemowy, środki pomocnicze takie jak, ste-
arynian cynku, stearynian wapnia, środki poślizgowe i inne środki 
pomocnicze.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403260 (22) 2013 03 22

(51) C08J 3/24 (2006.01) 
 C08G 18/58 (2006.01)
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(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  Szczecin

(72) PILAWKA RYSZARD; MĄKA HONORATA

(54) sposób określania stopnia przereagowania  
w czasie procesu sieciowania

(57) Sposób określania stopnia przereagowania w czasie proce-
su sieciowania, charakteryzuje się tym, że bada się przy pomocy 
reometru właściwości reologiczne mieszaniny substratów za-
chodzące podczas sieciowania, wykreśla się krzywą zależności 
właściwości reologicznych od temperatury lub czasu i oblicza się 
stopień przereagowania na podstawie krzywych reologicznych. 
Bada się lepkość lub moduł zachowawczy mieszaniny substratów 
na ich podstawie wykreśla się krzywą zależności lepkości lub mo-
dułu zachowawczego od temperatury lub czasu reakcji. Następnie 
z krzywej odczytuje się największą wartość parametru, która na-
stępuje przy maksymalnym stopniu przereagowania i oblicza się 
z zależności stopień przereagowania w danej temperaturze lub 
czasu, który jest równy stosunkowi wartości w danej temperaturze 
lub danym czasie przez maksymalną wartość razy 100%.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403294 (22) 2013 03 25

(51) C08J 5/00 (2006.01) 
 C08L 101/12 (2006.01) 
 C08L 23/06 (2006.01) 
 C08L 31/04 (2006.01) 
 B29C 41/06 (2006.01) 
 F16L 59/18 (2006.01) 
 F16L 59/21 (2006.01)

(71) TERMOGUM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ożarów Mazowiecki

(72) WAWRZAK SŁAWOMIR

(54) sposób wytwarzania wyrobów termokurczliwych
(57) Sposób wytwarzania wyrobów termokurczliwych polega 
na tym, że wytwarza się kształtkę cylindryczną z polimeru termo-
plastycznego o wskaźniku płynięcia w zakresie 0,5-40 g/10 minut 
mierzonym w temperaturze 190°C i pod obciążeniem 2,16-21,6 kg, 
przy czym kształtkę tę kształtuje się metodą formowania rotacyj-
nego wsypując do formy polimer w postaci proszku o wymiarach 
ziarna od 100 do 1000 mikronów, korzystnie 700 mikronów. Formę 
umieszcza się w komorze grzejnej i poddaje formowaniu rotacyjne-
mu przez nadanie formie ruchu wokół dwóch osi lub wokół jednej 
osi z jednoczesnym ruchem wahadłowym w płaszczyźnie drugiej 
osi, w temperaturze wewnątrz formy od 100°C do 500°C, w czasie 
od 5 do 60 minut, przy ciśnieniu od atmosferycznego do 1 MPa, 
przy czym forma w komorze wykonuje rotację od 2 do 40 obro-
tów na minutę wokół osi poziomej z jednoczesnym ruchem wa-
hadłowym wobec osi pionowej z odchyleniem od osi poziomej  
od 1 do 40 stopni, z częstotliwością 2-30 ruchów na minutę lub 
wykonuje jednocześnie rotację od 2 do 40 obrotów na minutę wo-
kół osi poziomej i rotację od 2 do 60 obrotów na minutę wokół osi 
pionowej.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 403317 (22) 2013 03 27

(51) C08J 5/08 (2006.01) 
 C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08J 11/04 (2006.01) 
 C08K 7/14 (2006.01) 
 C08K 9/02 (2006.01) 
 C08K 9/04 (2006.01) 
 B29C 70/06 (2006.01)

(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 
MARKS DAMIAN; ZAJCHOWSKI STANISŁAW; 
SKÓRCZEWSKA KATARZYNA;  
LEWANDOWSKI KRZYSZTOF;  
TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) kompozyty poliolefinowe wzmocnione 
modyfikowanym włóknem szklanym 
oraz sposób wytwarzania kompozytów 
poliolefinowych wzmocnionych modyfikowanym 
włóknem szklanym

(57) Kompozyt poliolefinowy wzmocniony modyfikowanym 
włóknem szklanym, składa się z tworzyw poliolefinowych i wypeł-
niacza, charakteryzuje się tym, że stanowi go mieszanina 90 do 20% 
poliolefin, w szczególności polietylenu, polipropylenu lub ich ko-
polimerów, zarówno pierwotnych jak i recyklatatów oraz 10 do 80% 
zmodyfikowanego włókna szklanego w postaci 98,0% +/- 0,5% 
włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego w ilo-
ści 2,0% +/- 0,5%. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania 
kompozytów poliolefinowych wzmocnionych modyfikowanym 
włóknem szklanym, który polega na tym, że 90 do 20% poliolefin, 
w szczególności są to polietylen, polipropylen lub ich kopolimery, 
zarówno pierwotne jak i ich recyklaty, miesza się z 10 do 80% zmo-
dyfikowanego włókna szklanego składającego się z 98,0% +/- 0,5% 
włókna szklanego pokrytego warstwą węgla 2,0% +/- 0,5%, które 
stanowi wypełniacz.

(3 zastrzezenia)

A1 (21) 403296 (22) 2013 03 25

(51) C08J 5/10 (2006.01) 
 C08L 23/08 (2006.01) 
 C08L 31/04 (2006.01) 
 C08K 3/04 (2006.01) 
 C08K 7/00 (2006.01) 
 B29B 17/00 (2006.01) 
 B29C 70/40 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72) TARTAKOWSKI ZENON;  
LEWANDOWSKA JUSTYNA;  
KOSYL MATEUSZ

(54) kompozyt termoplastyczny  
zawierający odpadowy tetrapak

(57) Kompozyt termoplastyczny mający w składzie odpadowy 
tetrapak, charakteryzuje się tym, że zawiera napełniacz w postaci 
grafitu modyfikowanego w ilości 5-20%.wagowych, dodatek lepisz-
cza o temperaturze przetwórstwa do 180°C w ilości 1-10% wago-
wych, a osnowę stanowią rozdrobnione cząstki odpadowego te-
trapaku nie większe niż 10 mm. Lepiszcze stanowi kopolimer etylen 
(octan winylu). Kompozyt jest wytwarzany w procesie prasowania 
na gorąco.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403327 (22) 2013 03 27

(51) C08J 5/18 (2006.01) 
 H01L 41/18 (2006.01) 
 H01L 41/22 (2013.01) 
 B29C 47/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,  
Warszawa;  
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I BARWNIKÓW,  
Toruń

(72) KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW;  
DZWONKOWSKI JANUSZ; KLIMIEC EWA;  
ZARASKA WIESŁAW; CICHOCKI ANDRZEJ

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz
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(54) sposób wytwarzania folii kompozytu  
organiczno-ceramicznego o właściwościach 
piezoelektrycznych oraz kompozyt 
o właściwościach piezoelektrycznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania folii kom-
pozytu organiczno-ceramicznego o właściwościach piezoelek-
trycznych oraz kompozyt o właściwościach piezoelektrycznych. 
Sposób polega na tym, że najpierw do osnowy granulatu polipro-
pylenu (PP) dodaje się w znany sposób (pudrowanie) modyfikator. 
Następnie ujednorodnia się całą kompozycję do postaci regranula-
tu, przetwarza się do postaci folii, którą orientuje się i poddaje po-
laryzacji. W sposobie tym osnową jest granulat polipropylenu (PP) 
o budowie regularnej (syndiotaktyczny lub izotaktyczny) o stopniu 
wykrystalizowania ≤ 60%. Do takiego granulatu dodaje się mody-
fikatora w postaci sproszkowanej mieszanki kaolinitu i krzemionki, 
w ilości 1-20% masowych. Z ujednorodnionej kompozycji wytłacza 
się folię o grubości ~100 μm i orientuje się ją jedno - lub dwuosiowo 
w zakresie od 2:1 do 5:1, w temperaturze 80 do 100°C. Zorientowaną 
folię polaryzuje się w polu elektrycznym o natężeniu, 50 do 150 V/μm  
w temperaturze 60 do 100°C. Kompozyt zawiera 80 do 95% mas. 
polipropylenu (PP) o budowie regularnej i o stopniu wykrystalizo-
wania ≤ 60% oraz 5-20% mas. modyfikatora. Modyfikatorem jest 
mieszanina submikrokrystalicznej krzemionki i kaolinitu płytkowe-
go o wielkości cząstek - 1,5÷6,0 μm, w której zawartość kaolinitu 
wynosi 35% mas., zawartość krystalicznej krzemionki SiO2 wynosi 
55% mas., a zawartość amorficznej krzemionki SiO2 - 10% mas..

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403355 (22) 2013 03 28

(51) C08J 5/18 (2006.01) 
 B29D 7/01 (2006.01)

(71) INVICO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(72) KOLMASIAK MICHAŁ; HAJDA AGNIESZKA;  
WIKARIAK PIOTR; STERNAL JÓZEF

(54) termozgrzewalne wysoko barierowe folie 
i kompozytowe materiały opakowaniowe  
oraz sposób ich wytwarzania

(57) Przedmiotem zgłoszenia są termozgrzewalne wysoko barie-
rowe folie i kompozytowe materiały opakowaniowe, które złożone 
są z folii z tworzywa sztucznego, w szczególności orientowanej 
folii polipropylenowej i poliestrowej, folii poliaktydu (PLA), powle-
czonej co najmniej z jednej strony wodnymi dyspersjami bariero-
wymi: akrylowymi, alkoholu poliwinylowego - PVOH, polichlorku 
winylidenu -PVDC, nanokompozytowymi i wodnymi lakierami 
termozgrzewalnymi. Ponadto przedmiotem zgłoszenia jest sposób 
wytwarzania termozgrzewalnych wysoko barierowych folii i kom-
pozytowych materiałów opakowaniowych.

(4 zastrzezenia)

A1 (21) 403160 (22) 2013 03 15

(51) C08L 83/07 (2006.01) 
 C08K 3/36 (2006.01) 
 H01B 3/46 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  Kraków;  
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź;  
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I BARWNIKÓW, Toruń

(72) DUL JAN; PARYS GRZEGORZ; PĘDZICH ZBIGNIEW; 
BIELIŃSKI DARIUSZ; PORCJA IRENA;  
WALKOWIAK ZBIGNIEW

(54) ceramizująca kompozycja silikonowa  
na osłony przewodów elektrycznych

(57) Kompozycja składa się z kauczuku silikonowego, zawie-
rającego elastomer metylowinylosilikonowy oraz pirogeniczną 

krzemionkę o powierzchni właściwej 120-380 m2/g, z fazy mineral-
nej, zawierającej wollastonit oraz składnik wybrany z grupy obej-
mującej kwarc, tlenek magnezu i dwutlenek tytanu, z katalizatora 
platynowego i środka sieciującego w postaci nadtlenku. Kompozy-
cja charakteryzuje się tym, że na 100 części wagowych elastomeru 
metylowinylosilikonowego o masie cząsteczkowej 400000-740000 
i zawartości grup winylowych 0,01-0,5% wagowych przypada  
0,5-10 części wagowych niskocząsteczkowego α, ω - dihydroksy-
siloksanu oraz 22-55 części wagowych pirogenicznej krzemionki, 
natomiast na 100 części wagowych kauczuku silikonowego o gę-
stości 1,081-1,193 g/cm3 przypada 18-55 części wagowych fazy mi-
neralnej, składającej się z wollastonitu lub mieszaniny wollastonitu 
i kwarcu, przy czym ilość wollastonitu w mieszaninie jest większa 
niż 20% wagowych, zaś ilość katalizatora platynowego wynosi 
10-250 ppm, w przeliczeniu na czystą platynę.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403326 (22) 2013 03 27

(51) C09D 167/00 (2006.01) 
 C09D 1/08 (2006.01) 
 C09D 7/12 (2006.01)

(71) BELYAVSKIY VADIM, Sosnowiec;  
LIS KATARZYNA OTYLIA, Toruń

(72) BELYAVSKIY VADIM; LIS KATARZYNA OTYLIA

(54) sposób wytwarzania silikatowo-hybrydowej 
kompozytowej farby

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania silika-
towo-hybrydowej kompozytowej farby, mającej zastosowanie 
w przemyśle budowlanym jako farby powierzchniowej i w prze-
myśle maszynowym jako farby podkładowej do metalu. Sposób 
charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie wytwarzania spo-
iwa, podaje się lakier alkidowy w ilości od 80% wag. do 95% wag. 
i wodny roztwór soli celulozy w ilości od 5% wag do 20% wag 
w przeliczeniu na 100 g spoiwa, do mieszalnika będącego pod 
działaniem pola elektromagnetycznego o sile od 0,1 TI do 0,4 TI 
przez okres od 10 sek. do 30 sek. przy częstotliwości drgań pola 
od 50 Hz do 3000 Hz i częstotliwości ultradźwięków w zakresie 
od 17 kHz do 27 kHz przez okres od 10 sek. do 30 sek. i przy ampli-
tudzie ultradźwięków od 10 μm do 20 μm, uzyskując półprodukt 
w postaci aktywnej odwrotnej emulsji alkilowej. W drugim etapie 
podaje się cement w ilości od 5% wag. do 15% wag., wapno w ilo-
ści od 3% wag. do 25% wag., znanej mieszanki proszkowej w ilości 
od 60% do 92% wag., w przeliczeniu na 100g mieszanki do elektro-
statycznego mieszalnika o ściankach z tworzyw sztucznych, uzy-
skując półprodukt o napięciu powierzchniowym od 15kV do 60 kV,  
w postaci aktywnej mieszanki proszkowej, w trzecim etapie wytwa-
rzania półproduktowej farby, podaje się spoiwo z pierwszego etapu 
w ilości od 45% wag. do 75% wag., aktywną mieszankę proszkową 
z drugiego etapu w ilości od 20% do 40% wag. i lakier poliuretano-
wy w ilości od 5% wag do 10% wag., w przeliczeniu na 100 g półpro-
duktowej farby, do mieszalnika przez okres od 10 min. do 30 min.,  
a następnie rozdrabnia się w młynie elektromagnetycznym z pe-
rełkami z magnesów stałych, będącego pod działaniem pola elek-
tromagnetycznego o sile od 0,1 TI do 0.4TI przez okres od 10 sek.  
do 30 sek. przy częstotliwości drgań pola od 50 Hz do 3000 Hz 
i częstotliwości ultradźwięków w zakresie od 17 kHz do 27 kHz 
przez okres od 10 sek. do 30 sek. przy amplitudzie ultradźwięków  
od 10 μm do 20 μm, uzyskując półproduktową farbę, w czwartym 
etapie stabilizacji finalnego produktu dodaje się do półprodukto-
wej farby o ilości od 97% wag. do 99,5% wag., mieszaninę estru soli 
alkiloamoniakalnej kwasu fosforowego z metyloetyloketoksymem, 
jako stabilizatora w ilości od 0,5% wag.do 3,0% wag., w przeliczeniu 
na 100 g gotowego finalnego produktu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403323 (22) 2013 03 27

(51) C10B  (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 05 16
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(54) sposób prowadzenia pirolizy
(57) Sposób prowadzenia procesu pirolizy charakteryzuje się tym, 
że ciepła do procesu dostarcza przynajmniej jeden palnik wodoro-
wo-tlenowy lub plazmowy palnik wodorowo-tlenowy, w którym 
spalany jest tlen i wodór wytworzone w procesach elektroli-
zy (elektrolizy katalitycznej, termolizy lub elektrolizy w plazmie): 
wody ciekłej lub/i pary wodnej, czystych lub z dodatkiem jonów 
przewodzących prąd elektryczny lub alkoholi, prowadzonych 
znanymi sposobami w samych palnikach lub urządzeniach ze-
wnętrznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403263 (22) 2013 03 22

(51) C10L 5/48 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72) MARCINIAK-KOWALSKA JOLANTA; FELIKS JACEK; 
MITURA ANDRZEJ

(54) Paliwo alternatywne wytworzone 
na bazie odpadów przemysłowych

(57) Paliwo alternatywne wytworzone na bazie odpadów prze-
mysłowych w postaci granulatu, mającego zastosowanie w ener-
getyce cieplnej i przemyśle cementowym, charakteryzuje się tym, 
że zawiera co najmniej trzy dowolne składniki spośród wybranych 
składników mieszanki, w następujących częściach wagowych: 
zawartość sadzy wynosi nie więcej niż 50 części wagowych, za-
wartość oleju przepracowanego wynosi nie więcej niż 50 części 
wagowych, zawartość mułu węglowego wynosi nie więcej niż 
50 części wagowych, zawartość trocin wynosi nie więcej niż 50 czę-
ści wagowych.

(1 zastrzezenie)

A1 (21) 403246 (22) 2013 03 21

(51) C10M 169/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU,  
Radom

(72) SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ; WASILEWSKI TOMASZ; 
PIOTROWSKA URSZULA; SEWERYN ARTUR

(54) ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali
(57) Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali zawiera 
wodę, dodatki przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, dodatek 
antykorozyjny, dodatek przeciwpieniący oraz konserwant. Ciecz 
charakteryzuje się tym, że zawiera 87-99% wag. wody jako bazę, 
0,001-5% wag. poliwinylopirolidonu o stopniu polimeryzacji  
od 18 do 14 400 i 0,001-5% wag. laurylosiarczanu sodowego jako 
dodatki przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, 0,5-2% wag. es-
tru kwasu borowego jako dodatku antykorozyjnego, 0,05-0,1% 
wag. emulsji silikonowej jako dodatku przeciwpieniącego oraz 
0,1-0,5% wag. mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizo-
tiazolinonu jako konserwantu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403287 (22) 2013 03 25

(51) C10M 175/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY,  
Radom

(72) WINIARSKI ANDRZEJ; ROGOŚ ELŻBIETA;  
BĘBEŃCA JANUSZ; URBAŃSKI ANDRZEJ

(54) sposób filtracji i urządzenie filtrujące,  
zwłaszcza do filtracji zużytego smaru plastycznego

(57) Sposób filtracji zużytego smaru plastycznego polega na tym, 
że zasobnik ze smarem (8) przemieszcza się na podnośnik (9), 

korzystnie nożycowy, po czym kontroluje się klasę konsystencji 
smaru, przy czym równocześnie smar jest mieszany, korzystnie 
z wykorzystaniem mieszadła wolnoobrotowego (2), po czym za-
sobnik (8) przemieszcza się następnie od mieszadła wolnoobro-
towego (2) za pomocą podnośnika nożycowego (9) pod pneu-
matyczną pompę smaru (1) i zasila się ją sprężonym powietrzem. 
Następnie pompą (1) poprzez rurociąg (10) podaje się smar na filtr 
szczelinowy (4), a oczyszczony smar odbiera się poprzez króciec 
odpływowy (13), po czym oczyszcza się filtr poprzez przemieszcze-
nie po powierzchni złoża zgarniacza zanieczyszczeń (5). Urządze-
nie do filtracji, zwłaszcza do filtracji zużytego smaru plastycznego 
zawiera co najmniej cylindryczny filtr szczelinowy (4), umieszczony 
w obudowie (3), co najmniej jedną pneumatyczną pompę (1), zgar-
niacz zanieczyszczeń (5) przemieszczany siłownikiem (6), zasobnik 
smaru (8), co najmniej jedno mieszadło wolnoobrotowe (2), i pod-
nośnik nożycowy (9).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403243 (22) 2013 03 20

(51) C12P 1/04 (2006.01) 
 C12P 5/00 (2006.01) 
 C10F 7/00 (2006.01)

(71) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 
Lublin

(72) STĘPNIEWSKA ZOFIA; KUŹNIAR AGNIESZKA;  
PYTLAK ANNA; SZAFRANEK-NAKONIECZNA ANNA

(54) sposób otrzymywania metanu z materiałów 
o różnym stopniu uwęglenia z udziałem konsorcjum 
mikroorganizmów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania metanu 
z materiałów o różnym stopniu uwęglenia, przy udziale konsorcjum 
mikroorganizmów TPM3 izolowanego z gleb torfowych. Sposób 
polega na tym, że mikroorganizmy konsorcjum TPM3 najpierw in-
kubuje się na pożywce mineralnej CP1 wzbogaconej w witaminy, 
pierwiastki śladowe oraz antybiotyki w warunkach anaerobowych 
w temperaturze 10-30°C bez dostępu światła. Po namnożeniu mi-
kroorganizmów materiały zawierające powyżej 6% węgla orga-
nicznego (TOC), inokuluje się uzyskaną kulturą mikroorganizmów 
i inkubuje przez czas umożliwiający wystąpienie metanogenezy 
przy czym inicjacja konwersji węgla zachodzi w warunkach anaero-
bowych w atmosferze zawierającej dwutlenek węgla w przedziale 
0,1-50% w azocie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403180 (22) 2013 03 18

(51) C12P 7/64 (2006.01) 
 C12R 1/785 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ANTCZAK TADEUSZ; BOROWSKA AGNIESZKA; 

SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA;  
BIELECKI STANISŁAW; STRUSZCZYK-ŚWITA KATARZYNA

(54) sposób otrzymywania strukturyzowanych 
triacylogliceroli

(57) Sposób wytwarzania strukturyzowanych triacylogliceroli 
polega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego, słonecznikowego 
lub sojowego z kwasem palmitynowym lub stearynowym w obec-
ności preparatu lipaz w postaci odwodnionej grzybni selektanta 
pleśni Mucor circinelloides T66/IBPUA 100, w środowisku eteru naf-
towego, przy użyciu promieniowania mikrofalowego włączanego 
co 20 sekund na okres 30 sekund, stosowanego w łącznym czasie 
470-600 sekund przy temperaturze mieszaniny reakcyjnej nie prze-
kraczającej 50°C. Sposób umożliwia otrzymanie strukturyzowa-
nych triacylogliceroli z wydajnością 68-78% (mierzoną metodą 
GC i liczoną w stosunku do ilości wprowadzonego oleju) w czasie 
kilkadziesiąt razy krótszym w porównaniu z czasem prowadzenia 
acydolizy oleju z kwasem przy użyciu tradycyjnego ogrzewania 
przeponowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403181 (22) 2013 03 18

(51) C12P 7/64 (2006.01) 
 C12R 1/785 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA;  

ANTCZAK TADEUSZ; BOROWSKA AGNIESZKA;  
BIELECKI STANISŁAW; RZYSKA MAŁGORZATA

(54) sposób otrzymywania strukturyzowanych 
triacylogliceroli

(57) Sposób wytwarzania strukturyzowanych triacylogliceroli 
polega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego z kwasem steary-
nowym przy stosunku molowym oleju do kwasu od 1:3 do 1:4, 
w obecności preparatu lipaz w postaci odwodnionej grzybni selek-
tanta pleśni Mucor circinelloides T66/IBPUA 100 w środowisku eteru 
naftowego w temperaturze 40°C, w czasie 24-48 godzin. Ujawnio-
no również sposób wytwarzania strukturyzowanych triacyloglice-
roli, który polega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego, sojowego 
lub słonecznikowego z kwasem stearynowym lub palmitynowym 
przy stosunku molowym oleju do kwasu od 1:5 do 1:6, w środowi-
sku eteru naftowego w obecności preparatu lipaz w postaci od-
wodnionej grzybni selektanta pleśni Mucor circinelloides T66/IBPUA 
100 immobilizowanej w porach pianki poliuretanowej wypełnia-
jącej ciągły reaktor kolumnowy, przy czym przez reaktor najpierw 
przepuszcza się eter naftowy, a następnie mieszaninę oleju i kwasu 
w eterze naftowym użytym, z szybkością zapewniającą przebywa-
nie substratów w reaktorze przez 22 godziny w temperaturze 35°C. 
Sposób umożliwia otrzymanie strukturyzowanych triacylogliceroli 
z wydajnością 59-99% mierzoną metodą GC i liczoną w stosunku 
do ilości użytego oleju.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403182 (22) 2013 03 18

(51) C12P 7/64 (2006.01) 
 C12R 1/785 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA; 

ANTCZAK TADEUSZ; BIELECKI STANISŁAW; 
STRUSZCZYK-ŚWITA KATARZYNA; STAŃCZYK ŁUKASZ

(54) sposób otrzymywania strukturyzowanych 
triacylogliceroli

(57) Sposób wytwarzania strukturyzowanych triacylogliceroli po-
lega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego z kwasem stearyno-
wym katalizowanej lipazą, przy stosunku molowym oleju do kwasu 
od 1:3 do 1:4, w obecności preparatu lipaz w postaci odwodnionej 
grzybni selektanta pleśni Mucor racemosus A27/3sTAG, w środowisku 

eteru naftowego, w temperaturze 40°C, w czasie 30-50 godzin. 
W odmianie wynalazku sposób wytwarzania strukturyzowanych 
triacylogliceroli polega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego, 
sojowego lub słonecznikowego z kwasem stearynowym lub 
palmitynowym, przy stosunku molowym oleju do kwasu od 1:5 
do 1:6, w środowisku eteru naftowego w obecności preparatu lipaz 
w postaci odwodnionej grzybni selektanta pleśni Mucor racemo-
sus A27/3sTAG immobilizowanej w porach pianki poliuretanowej 
wypełniającej ciągły reaktor kolumnowy, przy czym przez reaktor 
najpierw przepuszcza się eter naftowy, a następnie mieszaninę ole-
ju i kwasu w eterze naftowym z szybkością zapewniającą przeby-
wanie substratów w reaktorze przez 21-30 godzin w temperaturze 
35°C. Preparat lipaz w procesach periodycznych może być stoso-
wany kilkadziesiąt razy, zaś w procesach ciągłych, prowadzonych 
w reaktorach kolumnowych, zachowuje aktywność katalityczną 
dłużej niż 1 rok. Preparat ten po inaktywacji, łatwo ulega całkowitej 
biodegradacji w środowisku ziemi lub kompostu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403185 (22) 2013 03 18

(51) C12P 7/64 (2006.01) 
 C12R 1/785 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ANTCZAK TADEUSZ; BOROWSKA AGNIESZKA; 

SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA;  
BIELECKI STANISŁAW; STAŃCZYK ŁUKASZ

(54) sposób otrzymywania strukturyzowanych 
triacylogliceroli

(57) Sposób wytwarzania strukturyzowanych triacylogliceroli po-
lega na reakcji acydolizy oleju rzepakowego, słonecznikowego lub 
sojowego z kwasem palmitynowym lub stearynowym przy stosun-
ku molowym oleju roślinnego i kwasu tłuszczowego od 1:3 do 1:4, 
w obecności preparatu lipaz w postaci odwodnionej grzybni selek-
tanta pleśni Mucor racemosus A27/3sTAG, w środowisku eteru nafto-
wego, przy użyciu promieniowania mikrofalowego o mocy 750 W  
włączanego co 20 sekund na okres 20 sekund przy temperaturze 
mieszaniny reakcyjnej nie przekraczającej 50°C. Sposobem tym 
otrzymuje się strukturyzowane triacyloglicerole z wydajnością 
69-78% (mierzoną metodą GC i liczoną w stosunku do ilości użytego 
oleju), w czasie kilkadziesiąt razy krótszym w porównaniu z czasem 
prowadzenia acydolizy oleju z kwasem przy użyciu tradycyjnego 
ogrzewania przeponowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403234 (22) 2013 03 20

(51) C12P 41/00 (2006.01)

(71) KOŹNIEWSKI BARTŁOMIEJ, Łódź;  
PETER-WIRSKI MACIEJ, Łódź

(72) KOŹNIEWSKI BARTŁOMIEJ

(54) sposób enzymatycznego rozdziału racemicznej 
pochodnej α-metyloseryny

(57) Sposób enzymatycznego rozdziału racemicznej pochodnej 
α-metyloseryny polega na tym, że ester N-blokowanej-α-pod- 
stawionej seryny poddaje się acylowaniu w układzie homogennym 
przy użyciu donoru grupy acylowej w rozpuszczalniku wybranym 
spośród rozpuszczalników polarnych. Estrem N-blokowanej-α-pod-
stawionej seryny jest ester etylowego N-benzoilo-α-metyloseryny, 
a rozpuszczalniki zostały wybrane spośród rozpuszczalników o cha-
rakterystyce eterowej. Zastosowanymi rozpuszczalnikami eterowy-
mi są heksan z THF, eter tertbutylowometylowy, 1,2-dichloroetan, 
szczególnie korzystny jest heksan z THF.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 403203 (22) 2013 03 18

(51) C21D 9/00 (2006.01) 
 C23C 8/24 (2006.01)
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(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) sposób wytwarzania łańcuchów
(57) Sposób wytwarzania łańcuchów - cięgien, polega na tym, 
że po obróbce mechanicznej nadającej kształt elementom łańcu-
cha, lub całym łańcuchom, poddaje się je hartowaniu, a następnie 
azotowaniu lub azotonasiarczaniu znanym sposobem, po czym 
niezłączone elementy łączy w łańcuch.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403198 (22) 2013 03 18

(51) C22C 38/38 (2006.01) 
 C21D 9/04 (2006.01)

(71) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE  
BIEŻANÓW  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(72) PACYNA JERZY; BAŁA PIOTR;  
DOBOSZ STANISŁAW MARIAN;  
CHOJECKI ANDRZEJ; PAŚ JACEK;  
SAJON STANISŁAW

(54) staliwny element skrzyżowania  
lub rozjazdu nawierzchni torowej,  
zwłaszcza blok krzyżownicy rozjazdu kolejowego

(57) Staliwny element skrzyżowania lub rozjazdu nawierzchni to-
rowej, zwłaszcza blok krzyżownicy rozjazdu kolejowego, stanowi 
odlew ze stopu zawierającego węgiel w ilości 0,18-0,24% wag., 
korzystnie powyżej 0,20% wag., mangan w ilości 1,60-1,90% wag., 
krzem w ilości do 0,50% wag., korzystnie do 0,35% wag., chrom 
w ilości 1,60 do 1,90% wag., nikiel w ilości 0,30-0,50% wag., korzystnie 
0,40% wag., molibden w ilości 0,30-0,40% wag., wanad 
0,10-0,20% wag., miedź do 0,20% wag., tytan do 0,04% wag., 
glin 0,02-0,06% wag., a ponadto fosfor w ilości nie większej niż 
0,025% wag., siarkę w ilości nie większej niż 0,02% wag. oraz żelazo 
bilansowe i nieuniknione zanieczyszczenia. Ujawniono też obróbkę 
cieplną staliwnego odlewu elementu skrzyżowania lub rozjazdu 
nawierzchni torowej. 

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403227 (22) 2013 03 18

(51) C23C 8/24 (2006.01) 
 C21D 9/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) energooszczędny sposób wytwarzania łańcuchów
(57) Sposób wytwarzania łańcuchów-cięgien, polega na tym, 
że po obróbce mechanicznej nadającej kształt elementom łań-
cucha, lub całym łańcuchom, poddaje się je azotowaniu lub azo- 
tonasiarczaniu znanym sposobem, a następnie pozostawia 
do wystudzenia bez hartowania, lub hartuje bezpośrednio 
z temperatury azotowania, lub szybko podnosi temperaturę 
z temperatury azotowania nawet do 1300°C, korzystnie w próżni 
i hartuje znanymi sposobami, po czym niepołączone elementy 
łączy się w łańcuch.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403207 (22) 2013 03 18

(51) C23C 14/08 (2006.01) 
 B01J 21/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, 
 Warszawa

(72) TOMASZEWSKI HENRYK; JACH KATARZYNA; 
TEODORCZYK MARIAN; WĘGLARZ HELENA;  
WAJLER ANNA

(54) sposób wytwarzania warstw dwutlenku tytanu 
o właściwościach hydrofilnych, fotokatalitycznych 
i bakteriobójczych, zwłaszcza na podłożach 
ceramicznych i szklanych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania warstw 
dwutlenku tytanu o właściwościach hydrofilnych, fotokatalitycz-
nych i bakteriobójczych, zwłaszcza na podłożach ceramicznych 
i szklanych. Wynalazek ma zastosowanie do oczyszczania powietrza 
ze szkodliwych dla zdrowia ludzkiego lotnych związków organicz-
nych, do oczyszczania wody, do otrzymywania wyrobów zdolnych 
do samomycia i samooczyszczania oraz w szpitalnictwie w odniesie-
niu do szczepów bakteryjnych obecnych w skażeniach szpitalnych. 
Sposób polega na tym, że w komorze osadzania umieszcza się tar-
get ceramiczny TiO2-x, gdzie x=0-1,0, w odległości 1-15 cm od po-
krywanego podłoża, po czym przez komorę przepuszcza się gaz 
obojętny, utrzymując jego przepływ w granicach 1,0-15,0 cm3/min  
oraz ciśnienie w komorze 1,0-8,0x10-2 mbarów i następnie prowadzi 
się proces osadzania warstwy dwutlenku tytanu metodą rozpylania 
jonowego przy gęstości mocy 1,0-10,0 W/cm2 do osiągnięcia żądanej 
grubości warstwy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403158 (22) 2013 03 15

(51) C23C 16/30 (2006.01) 
 C23C 14/48 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) LELĄTKO JÓZEF; WIERZCHOŃ TADEUSZ;  

GORYCZKA TOMASZ; OSSOWSKI MACIEJ

(54) sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw  
azotku tytanu na elementach wykonanych 
ze stopu niti

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dyfuzyj-
nych warstw azotku tytanu na elementach wykonanych ze stopu 
NiTi, zdolnych do odkształceń mechanicznych związanych z indu-
kowaniem efektów pamięci kształtu, warunkujących poprawę wła-
ściwości korozyjnych i mechanicznych stopu. Element wykonany 
ze stopu NiTi o składzie chemicznym zbliżonym do równoatomo-
wego poddaje się procesowi azotowania jarzeniowego, w czasie 
od 15 do 60 min., w atmosferze mieszaniny gazów N2 i H2, gdzie 
zawartość H2 wynosi od 3 do 6%, w temperaturze od 250 do 350°C, 
stosując ciśnienie mieszaniny gazów o wartości od 2.0 do 4,5 hPa, 
po czym w kolejnym etapie element z wytworzoną na nim warstwą 
azotku tytanu chłodzi się od temperatury procesu do temperatury 
otoczenia, w atmosferze gazu ochronnego, korzystnie azotu. Spo-
sób umożliwia obróbkę powierzchniową implantów NiTi o bardzo 
skomplikowanych kształtach i wytworzenie na nich warstwy azot-
ku tytanu o grubości do 35-55 nm i strukturze amorficznej względ-
nie z udziałem fazy nanokrystalicznej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403159 (22) 2013 03 15

(51) C23C 16/30 (2006.01) 
 C23C 14/48 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) LELĄTKO JÓZEF; WIERZCHOŃ TADEUSZ;  

GORYCZKA TOMASZ; OSSOWSKI MACIEJ

(54) sposób wytwarzania dyfuzyjnych 
tlenkowo-azotkowych warstw wierzchnich 
na elementach wykonanych ze stopu niti

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dyfuzyj-
nych tlenkowo-azotkowych warstw wierzchnich na elementach 
wykonanych ze stopu NiTi, zdolnych do odkształceń mechanicz-
nych związanych z indukowaniem efektów pamięci kształtu, wa-
runkujących poprawę właściwości korozyjnych i mechanicznych 
stopu. Element ze stopu NiTi o składzie chemicznym zbliżonym 
do równoatomowego poddaje się w pierwszym etapie procesowi 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 10 16
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azotowania jarzeniowego w atmosferze mieszaniny gazów N2 i H2, 
gdzie zawartość H2 wynosi od 3% do 6%, a następnie w drugim 
etapie do komory reakcyjnej zawierającej jedynie N2 wprowadza 
się powietrze w ilości od 25% do 50% w stosunku do N2, poddając 
element procesowi tlenoazotowania jarzeniowego. Obydwa etapy 
prowadzi się w temperaturze od 250 do 350°C, stosując ciśnienie 
mieszaniny gazów o wartości od 2.0 do 4,5 hPa, w czasie łącznym 
od 15 do 60 min., z czego pierwszy etap prowadzi się w czasie 
od 8 min do 15 min, po czym w trzecim etapie element z wytwo-
rzoną na nim dyfuzyjną tlenkowo-azotkową warstwą wierzchnią 
chłodzi się od temperatury procesu do temperatury otoczenia, 
w atmosferze gazu ochronnego, korzystnie azotu. Sposób pozwala 
na obróbkę powierzchniową implantów NiTi o bardzo skompliko-
wanych kształtach i wytworzenie na nich warstwy tlenku i azotku 
tytanu o łącznej grubości do 20-60 nm i strukturze amorficzno-na-
nokrystalicznej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403248 (22) 2013 03 21

(51) C25D 3/12 (2006.01) 
 C23C 18/54 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) SZCZYGIEŁ IRENA; STANKIEWICZ ALICJA

(54) kąpiel do wytwarzania warstw ni-P  
metodą bezprądową

(57) Przedmiotem wynalazku jest kąpiel do wytwarzania warstw 
Ni-P stanowiąca wodny roztwór siarczanu(VI) niklu, diwodorofos-
foranu(I) sodu, kwasu aminooctowego, mrówczanu sodu, o pH 
równym 6 i temperaturze 75°C, z której następuje powlekanie 
metalicznym niklem, charakteryzująca się tym, że jako substancję 
dodatkową w charakterze stabilizatora i wybłyszczacza zawiera 
skrobię w stężeniu 3 g/dm3 roztworu.

(1 zastrzeżenie)

DziAł D

włÓkiennictwO  i  PAPiernictwO

A1 (21) 403325 (22) 2013 03 27

(51) D01F 1/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice; 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) SWINAREW ANDRZEJ; GOLBA SYLWIA;  
FLAK TOMASZ; GABOR JADWIGA;  
ŁĘŻNIAK MARTA; KULPIŃSKI PIOTR;  
ERDMAN ALEKSANDRA; PĘCZEK BOGDAN

(54) Modyfikowane włókna na bazie polimerów 
syntetycznych i/lub naturalnych  
oraz sposób ich otrzymywania

(57) Modyfikowane włókna na bazie polimerów syntetycznych 
i/lub naturalnych, zwłaszcza włókna poliakrylonitrylowe, polipropy-
lenowe oraz celulozowe charakteryzują się tym, że zawierają w swej 
strukturze wyjściowy polimer włóknotwórczy oraz organiczne mo-
dyfikatory polimerowe z grupy heterocykli o właściwościach foto-
luminescencyjnych, w postaci polieterów lub politioeterów gwiaź-
dzistych korzystnie karbazolu, fenylenotriaminy, fenylenodiaminy 
i fluorenu oraz/lub ich pochodnych, w proporcjach od 0,00001 
do 20%, korzystnie 0,01% wagowego modyfikatora polimerowego  

o właściwościach fotoluminescencyjnych w stosunku do polime-
ru włóknotwórczego. Sposób otrzymywania modyfikowanych 
włókien na bazie polimerów syntetycznych i/lub naturalnych 
polega na tym, że wyjściowy polimer włóknotwórczy miesza się 
z organicznymi modyfikatorami polimerowymi z grupy heterocy-
kli o właściwościach fotoluminescencyjnych w postaci polieterów 
lub politioeterów gwiaździstych, korzystnie karbazolu lub fe-
nylenotriaminy lub fenylenodiaminy lub fluorenu oraz/lub ich  
pochodnych, w proporcjach od 0,00001 do 20%, korzystnie 
0,01% wagowego modyfikatora polimerowego o właściwościach 
fotoluminescencyjnych w stosunku do polimeru włóknotwórczego.  
Następnie z tak otrzymanego roztworu przędzalniczego lub stopu 
formuje się modyfikowane włókna znaną metodą.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403200 (22) 2013 03 18

(51) D01F 9/00 (2006.01) 
 C08B 37/08 (2006.01) 
 C08L 99/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, 
Łódź;  
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) WAWRO DARIUSZ; KOMISARCZYK AGNIESZKA; 
KRUCIŃSKA IZABELLA; STĘPLEWSKI WŁODZIMIERZ

(54) sposób wytwarzania kompozytowych 
wysokoporowatych włókien z dibutyrylochityny

(57) Sposób wytwarzania kompozytowych wysokoporowa-
tych włókien z dibutyrylochityny polega na tym, że do wodnego 
roztworu etanolu o stężeniu 62-96% wagowych zawierającego 
15-18% wagowych dibutyrylochityny o lepkości istotnej 1,6-2,8 dL/g,  
z ewentualnym dodatkiem gliceryny w ilości 0,1-15% wagowych 
w stosunku do dibutyrylochityny, o temperaturze 10-30°C, wpro-
wadza się podczas mieszania nanocząstki hydroksyapatytu 
i/lub fosforanu triwapniowego lub ich homogeniczną zawiesinę 
o temperaturze 10-25°C, w ilości 0,1-100% wagowych w stosunku 
do dibutyrylochityny. Następnie mieszaninę poddaje się dalsze-
mu mieszaniu przez 15-60 minut, po czym tak otrzymany roztwór 
przędzalniczy, po odpowietrzeniu, wytłacza się przez wielootwo-
rową filierę do kąpieli koagulacyjnej o temperaturze 25-45°C, którą 
stanowi wodny roztwór etanolu o stężeniu 0,2-5,0% wagowych 
i pH w zakresie 1-9. Włókna formuje się przy zastosowaniu wycią-
gu filierowego w zakresie 0,2-3,0, a otrzymane włókna poddaje 
się 1,2-3,5-krotnemu rozciąganiu w wodnej kąpieli o temperaturze 
80-95°C lub w roztworze wodorotlenku sodowego o stężeniu 
0,1-0,5% wagowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403252 (22) 2013 03 21

(51) D06F 13/00 (2006.01)

(71) ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ AQMET  
NOWIŃSKI  
SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała

(72) BRZOSKA RAFAŁ

(54) szafa nadawczo-odbiorcza przesyłek logistycznego 
systemu usług pralniczych

(57) Szafa posiadająca moduł sterowania (A) i moduły skrytko-
we (B), których skrytki (1, 2) blokowane są przez zamki elektroma-
gnetyczne sterowane komputerem z autoryzacją kodem dostępu. 
Moduł sterowania (A) zawiera oprogramowane urządzenie kompu-
terowe połączone z siecią Internetu, monitor dotykowy, drukarkę 
oraz bankomat, akceptator gotówki lub terminal płatniczy. Szafa 
wyposażona jest w zespoły oświetlenia, monitoringu wizualnego 
i sygnalizacji alarmowej. W modułach skrytkowych (B) występują 
dwie grupy skrytek różniących się proporcjami wymiarów otworu 
czołowego: skrytki nisko-szerokie (1) oraz skrytki wysoko-wąskie (2). 
Większość skrytek nisko-szerokich (1) znajduje się w dolnej strefie 
szafy i w skrytkach tych (1) włożone są worki na „pranie brudne” 
z kieszonką na identyfikator zlecenia oraz osoby Klienta. W skrytkach 
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wysoko-wąskich (2) wbudowane są drążki na wieszaki ubraniowe: 
w skrytkach w dolnej strefie szafy drążki stałe, a w skrytkach strefy 
górnej drążki ruchome. Drążki ruchome opuszczane są do pozio-
mu drążka stałego dolnej strefy na zewnątrz przed szafę przy po-
mocy sprężynowego mechanizmu wychylnego z tłumikiem szyb-
kości ruchu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404178 (22) 2013 06 03

(51) D06M 16/00 (2006.01) 
 B32B 27/12 (2006.01) 
 B65D 81/26 (2006.01)

(71) POMONA COMPANY LTD.  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żyrardów

(72) MACKIEWICZ ALEKSANDER

(54) Podkład absorpcyjny odpowiedni  
do pakowania żywności

(57) Podkład absorpcyjny odpowiedni do pakowania żywności 
stanowi włóknina, zwłaszcza celulozowa obustronnie laminowana 
perforowaną folią z tworzyw sztucznych, zwłaszcza folią polietyle-
nową, przy czym włóknina jest pokryta z jednej strony absorberem, 
charakteryzuje się tym, że absorberem (2) jest mieszanina wodoro-
węglanu sodu i difosforanu sodu lub mieszanina wodorowęglanu 
sodu i poliakrylanu sodu pokrywająca włókninę (1) wewnątrz ob-
szaru zamkniętego folią polietylenową (3) i zgrzewanymi czterema 
bokami (4).

(2 zastrzeżenia)

DziAł e

BuDOwnictwO;  gÓrnictwO; 
kOnstrukcJe  zesPOlOne

A1 (21) 407674 (22) 2014 03 26

(51) E01C 7/08 (2006.01) 
 E01C 7/00 (2006.01)

(31) AN2013A000064 (32) 2013 03 27 (33) IT

(71) Cores Societa’ Cooperativa, Stroncone, IT
(72) GUAGNARINI ALFIO, IT; URSINI ALESSANDRO, IT

(54) Mieszanka na nawierzchnię drogi
(57) Mieszanka na nawierzchnie drogi zawiera: stały obojętny ma-
teriał (A) oraz przezroczyste lepiszcze (B), które zawiera: kopolimer 
etylenu (B1) oraz polimer etylenu (B2) oraz/albo oleje (B3), zmiesza-
ne w taki sposób, że przezroczyste lepiszcze (B) ma lepkość w za-
kresie 800-16000 cps w temperaturze 130-180°C.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403165 (22) 2013 03 15

(51) E01F 15/02 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) NIEZGODA TADEUSZ; BARNAT WIESŁAW;  

DZIEWULSKI PAWEŁ; SŁAWIŃSKI GRZEGORZ; 
KĘDZIERSKI PIOTR

(54) smart panel
(57) Smart panel składa się t. warstw energochłonnych (1), mon-
towanych na zewnętrznej powierzchni prowadnicy (2) bariery dro-
gowej (3), powłoki cienkościennej (4) pokrywającej warstwy ener-
gochłonne (1) i mocowanej do prowadnicy (2) bariery drogowej (3), 
przy czym elementy energochłonne (1) składają się z warstw (1a, 1b)  
o różnej sztywności.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403315 (22) 2013 03 27

(51) E04B 1/80 (2006.01) 
 E04C 2/26 (2006.01) 
 E04C 2/292 (2006.01) 
 B32B 27/32 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 
MARKS DAMIAN; ZAJCHOWSKI STANISŁAW; 
SKÓRCZEWSKA KATARZYNA;  
LEWANDOWSKI KRZYSZTOF; TOMASZEWSKA JOLANTA
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(54) Płyta warstwowa, zwłaszcza elewacyjna oraz 
sposób jej wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy płyty warstwowej, zwłaszcza elewa-
cyjnej, składającej się z warstwy izolacyjnej pokrytej okładzina-
mi oraz sposobu jej wytwarzania. W płycie warstwowej warstwę 
izolacyjną stanowi kompozyt poliolefinowy będący mieszaniną 
90 do 20% poliolefin, w szczególności polietylenu, polipropyle-
nu lub ich kopolimerów, zarówno pierwotnych jak i recyklatatów 
oraz 10 do 80% zmodyfikowanego włókna szklanego w postaci  
98,0% +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu 
węglowego w ilości 2,0% +/- 0,5%. Sposób polega na tym, że war-
stwę izolacyjną, którą stanowi kompozyt poliolefinowy będący 
mieszaniną 90 do 20% poliolefin, w szczególności polietylenu, 
polipropylenu lub ich kopolimerów, zarówno pierwotnych jak i re-
cyklatatów oraz 10 do 80% zmodyfikowanego włókna szklanego 
w postaci 98,0% +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą 
depozytu węglowego w ilości 2,0% +/- 0,5% sprasowuje w znany 
sposób z okładzinami, korzystnie metalowymi, w temperaturze 
co najmniej 140°C i nie przekraczającej 200°C. Kompozyt poliolefi-
nowy stosuje się w postaci granulatu lub arkuszy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403270 (22) 2013 03 22

(51) E04B 1/343 (2006.01)

(71) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) CARION CHRISTOPHE

(54) Modułowy budynek prefabrykowany
(57) Modułowy budynek prefabrykowany, zawierający żelbetowy 
szkielet ze stoposłupami, charakteryzuje się tym, że słupy (2) po-
łączone są rozłącznie ze ścianami warstwowymi (1), belkami pod-
walinowymi (11), belkami nośnymi (25) poddachowymi za pomocą 
elementów gwintowanych. Ściana warstwowa (1) połączona jest 
ze słupem (2) za pomocą tulei gwintowanych, osadzonych w ścia-
nie, w które wkręcone są pręty gwintowane, umieszczone w słupie 
i dociśnięte nakrętkami. Belka podwalinowa (11) zamocowana jest 
do słupa (2) i do stopy za pomocą prętów gwintowanych oraz dy-
bli montażowych. Ściany warstwowe (1) zawierają kratownice typu 
FILIGRAN, łączące ze sobą warstwy betonu z ociepleniem. Zewnętrz-
ną warstwę elewacyjną ścian stanowi beton specjalny w oparciu 
o cement „TioCem” z dodatkiem dwutlenku tytanu. Płyty stropo-
dachowe (22) są gęstożebrowe i mają przestrzenie międzyżebrowe 
wypełnione izolacją cieplną. Modułowy budynek prefabrykowany 
stanowi powtarzalny element systemu modularnego, pozwalający 
łączyć ze sobą modułowe budynki, stanowiące obiekty użyteczno-
ści publicznej, w wersji rozbieralnej, wielokrotnego użytku.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403238 (22) 2013 03 20

(51) E04B 2/74 (2006.01)

(71) ŚLIWIŃSKI BOGUSŁAW, Kajetany
(72) ŚLIWIŃSKI BOGUSŁAW

(54) Ścianka z wewnętrzną przegrodą,  
zwłaszcza działowa, zwłaszcza dekoracyjna

(57) Ściana z wewnętrzną komorą, zwłaszcza osłonowa, zwłaszcza 
wewnętrzna, zwłaszcza dekoracyjna, zwłaszcza zdrowotna, zwłasz-
cza na grzejnik, składająca się z co najmniej jednej komory wy-
tworzonej z siatek lub tkanin oraz łączników, mocowana do ściany 

i/lub sufitu i/lub podłogi, charakteryzuje się tym, że zawiera siat-
ki stalowe/tekstylia (2) tworzące komorę wewnętrzną (1), w której 
umieszczono wkład dekoracyjny lub funkcyjny (9).

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 403253 (22) 2013 03 21

(51) E04B 2/96 (2006.01) 
 E06B 3/96 (2006.01)

(71) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów

(72) KUCHARSKA JANINA; KUCHARSKI JACEK;  
KUCHARSKI MACIEJ

(54) zestaw mocujący rygiel do słupów fasadowych
(57) Zestaw mocujący rygiel do słupów fasadowych zawiera ry-
giel (1) i słup fasadowy (2). Przedłużona czołowa ściana (3) rygla (1) 
przykręcana jest dwoma elementami mocującymi (4) do czołowej 
ściany (5) słupa fasadowego (2). Do szyny (6) w czołowej ścianie (3) 
rygla (1) poprzez otwór poprzeczny (7) w szynie (8) czołowej ściany 
(5) słupa fasadowego (2) wsunięty jest pręt (9) metalowy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403254 (22) 2013 03 21

(51) E04B 2/96 (2006.01) 
 E04H 12/22 (2006.01)

(71) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów

(72) KUCHARSKA JANINA; KUCHARSKI JACEK;  
KUCHARSKI MACIEJ

(54) zestaw mocujący słup fasadowy ze stopą nośną
(57) Zestaw mocujący zawiera słup fasadowy (1) i stopę nośną (2). 
Stopa nośna (2) zbudowana jest z podstawy (3) i prostopadle do niej 
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zamocowanego kształtownika (4) stopy. Kształtownik (4) stopy po-
siada wewnątrz komory w rogach biegnące wzdłuż cztery piono-
we kanały (5) śrubowe oraz na ścianie czołowej (6) biegnącą wzdłuż 
pionową szynę (7) śrubową. Podstawę (3) łączy się z kształtowni-
kiem (4) stopy od spodu poprzez wkręcenie śrub (8) lub wkrętów 
od spodu podstawy (3) do kanału śrubowego (5) kształtownika (4) 
stopy. Na kształtownik (4) stopy nakładany jest słup (1) fasadowy, 
który na dolnym końcu (9) w kieszeni śrubowej (10) pionowej posia-
da otwór, a po wewnętrznej stronie płaszczyzn bocznych (12), na-
przeciw siebie, ma wzdłużne pionowe występy (13) ograniczające.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403255 (22) 2013 03 21

(51) E04B 2/96 (2006.01) 
 E06B 3/96 (2006.01)

(71) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY  
SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów

(72) KUCHARSKA JANINA; KUCHARSKI JACEK;  
KUCHARSKI MACIEJ

(54) zestaw wzmacniający pod daszki szklane w słupach 
fasadowych

(57) Zestaw wzmacniający pod daszki szklane w słupach fasado-
wych zawiera wzmocnienie czyli kość (1) wzmacniającą oraz kształ-
townik (2) wzmacniający. Kość (1) wzmacniająca z jednej strony jest 
dopasowana do pionowej kieszeni (3) śrubowej słupa (4) fasadowe-
go. Kość (1) wzmacniająca z drugiej strony posiada co najmniej trzy 
otwory (5) mocujące, a pomiędzy otworami (5) mocującymi wgłę-
bienie (6) na zamocowanie pręta (7) nośnego. W miejscu mocowa-
nia kości (1) wzmacniającej wewnątrz słupa (4) fasadowego znajdu-
je się kształtownik (2) wzmacniający. Kształtownik (2) wzmacniający 
posiada w rogach biegnące wzdłuż cztery pionowe kanały (8) śru-
bowe oraz w ścianie czołowej biegnącą wzdłuż pionową szynę (9) 
śrubową.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403210 (22) 2013 03 18

(51) E04B 5/02 (2006.01)

(71) LIS KRZYSZTOF, Konarzyce
(72) LIS KRZYSZTOF

(54) strop zespolony
(57) Strop zespolony zawierający płyty (1) ułożone obok siebie, 
charakteryzuje się tym, że w zamkach (2) umieszczone jest zbrojenie 
w kształcie płaskiej kratownicy (3), albo zbrojenie w kształcie belki 
lub przestrzennej kratownicy. Zbrojenie (3) łączy się z dodatkowym 
zbrojeniem (6) znajdującym się nad płytami (1) w nadbetonie (7). 
Płaska kratownica (3) składa się z jednego pręta podłużnego (4) 
i połączonego z nim krzyżulca (5). Płaska kratownica może składać 
się z dwóch prętów podłużnych połączonych ze sobą krzyżulcem 
lub mieć kształt drabinki. Zbrojenie przestrzenne w kształcie bel-
ki składa się z czterech prętów podłużnych połączonych ze sobą 
strzemionami, a przestrzenna kratownica może składać się z trzech 
prętów podłużnych oraz łączących je dwóch krzyżulcy. Jeden strop 
może posiadać zbrojenie o różnym kształcie.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403216 (22) 2013 03 19

(51) E04C 1/00 (2006.01) 
 E04B 2/00 (2006.01)

(71) KIDAWA STANISŁAW, Mysłowice
(72) KIDAWA STANISŁAW

(54) zaślepka do pustaków ceramicznych
(57) Zaślepka to konstrukcja składająca się z korków z materiału 
izolacyjnego przytwierdzonego w sposób uwarunkowany rodza-
jem pustaków do siatki drobnowymiarowej z włókien szklanych. 
Celem stosowania zaślepki jest uniemożliwienie dostawania się za-
prawy do kanałów pustaka.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 405341 (22) 2013 09 16

(51) E04D 13/18 (2014.01) 
 F24J 2/00 (2014.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) SZYCHOWSKI ANDRZEJ; SIEDLECKA MONIKA

(54) Budowlana konstrukcja przekrycia hali,  
ze stalowych elementów pełnościennych, 
do pozyskiwania energii cieplnej

(57) Budowlana konstrukcja przekrycia hali, zawierająca przegro-
dy absorpcyjne i przegrody przezroczyste, charakteryzuje się tym, 
że na pionowych ściankach stalowych elementów pełnościennych 
ram i płatwi ma zainstalowane izolowane termicznie pionowe 
przegrody odbłyśne (2), przy czym izolacja termiczna oddziela 
elementy stalowe od przegrody odbłyśnej (2), która wraz z prze-
grodą przezroczystą (3) oraz przegrodą absorpcyjną (1) zamyka we-
wnętrzną przestrzeń (9) segmentu przekrycia hali, a która to prze-
strzeń (9) służy do akumulacji i transportu ciepła wraz z ogrzanym 
powietrzem lub innym gazem. Przegroda absorpcyjna (1) jest 
oparta na sąsiednich, izolowanych od wpływów termicznych, 
ściągach ram poprzecznych (7) lub jest podwieszona równolegle 
do pasów dolnych rygli (4) ramy poprzecznej (7). W przestrzeni 
wewnętrznej (9) segmentu przekrycia hali ograniczonej przegro-
dą przezroczystą (3), przegrodą absorpcyjną (1) oraz przegrodami  
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odbłyśnymi (2) umieszczona jest dodatkowa przezroczysta prze-
groda (tM) mocowana do pasów dolnych płatwi (6).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403350 (22) 2013 03 28

(51) E04F 19/04 (2006.01) 
 E04F 17/08 (2006.01) 
 H02G 3/04 (2006.01)

(71) MIĄSKIEWICZ BOGDAN, Warszawa
(72) MIĄSKIEWICZ BOGDAN

(54) listwa przypodłogowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest listwa przypodłogowa, zasad-
niczo o przekroju wydłużonego prostokąta, wzdłuż górnej części 
zaopatrzona w ozdobny profil, opcjonalnie mająca od strony tyl-
nej podłużne wybranie (5), przebiegające wzdłuż jej dolnej części 
i przeznaczone do pomieszczenia przewodów instalacyjnych w na-
rożnikach ściany (S) i podłogi (P), jak również opcjonalnie mająca 
uszczelkę (11), korzystnie elastyczną, przewidzianą do osadzania 
między jej dolną częścią, a podłogą. Listwa po stronie tylnej ma 
rowki (3) podłużnie i równolegle względem siebie usytuowa-
ne, przy czym w rowkach tych, gdy długość ściany jest większa 
od długości listwy, przy płaskich częściach końcowych (1b) przy-
legających do siebie dwóch sąsiadujących listew (1), jest umiesz-
czony co najmniej jeden łącznik prosty (8), i/lub gdy dwie sąsia-
dujące listwy (1) lub ich odcinki są usytuowane względem siebie 
pod kątem, a przylegające do siebie ich końce (1c) są skośnie ścięte, 
jest umieszczony co najmniej jeden łącznik kątowy (9). Natomiast 
uszczelka o kształcie ceowej rynienki (11) ma skierowany ku górze 
tylny pas (11a), zwieńczony wzdłużnym występem (11b), sięgającym 
do podłużnego kanalika (13), wykonanego na tylnej powierzchni 
listwy, zasadniczo na powierzchni podłużnego wybrania (5), miesz-
czącego przewody instalacyjne (12), zaś przedni pas (11d), oddalony 
u nasady (11c) od pasa tylnego (11a) o odległość równą grubości li-
stwy mierzonej w jej dolnej części (1a), przed zamontowaniem na li-
stwie, jest nachylony skośnie w kierunku pasa tylnego (11a), przez 
co oba pasy ceowej rynienki (11) są osadzone na dolnej części (1a) 
listwy (1) przez zaciśnięcie na niej.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403279 (22) 2013 03 22

(51) E06B 5/16 (2006.01) 
 E06B 3/70 (2006.01) 
 E06B 3/263 (2006.01)

(71) PDA HYBRID  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(72) BAŁA MARCIN

(54) sposób wytwarzania hybrydowych drzwi 
wielowarstwowych i hybrydowe drzwi 
wielowarstwowe

(57) W sposobie wytwarzania hybrydowych drzwi wielowar-
stwowych (1) zawierających ościeżnicę (2) i skrzydło (3) osadzone 
w ościeżnicy (2) za pomocą zawiasów i o budowie wielowarstwo-
wej, po wykonaniu panelu nośnego (10) z ramą nośną (11) z metalo-
wego profilu nośnego (12), w ściance czołowej środkowej (20) me-
talowego profilu nośnego (12) wykonuje się za pomocą narzędzi 
skrawających kołowe otwory przechodzące w dolnej części w szcze-
linę (23) o równoległych pionowych bokach i biegnącą pionowo 
w dół i zakończoną odcinkiem ukośnym, a po wykonaniu panelu 
izolacyjnego zewnętrznego (40) z profilem kompozytowym (50) 
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tworzącym obrzeże (41) panelu izolacyjnego zewnętrznego (40) 
i mającym obrys przekroju poprzecznego w kształcie prostokąta, 
i posiadającym ściankę boczną środkową (51) stykającą się z czołem 
wypełnienia (42) panelu izolacyjnego zewnętrznego (40) w postaci 
zewnętrznej warstwy izolacyjnej, ściankę czołową zewnętrzną (52) 
przylegającą do zewnętrznego panelu aluminiowego (45), ścian-
kę boczną zewnętrzną (53) z co najmniej jednym rowkiem (55) 
do osadzenia uszczelki i ściankę czołową środkową (54), w ściance 
czołowej środkowej (54) wykonuje się nagwintowane otwory (56) 
o głębokości nie mniejszej niż średnica kołowego otworu, w które 
wkręca się śruby (60) na głębokość nie mniejszą niż średnica koło-
wego otworu.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403351 (22) 2013 03 28

(51) E21B 10/46 (2006.01) 
 E21B 17/10 (2006.01)

(71) WASZCZUK MAREK WAKO TOOLS  
SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna;  
WASZCZUK MACIEJ WAKO TOOLS  
SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna;  
WASZCZUK MICHAŁ WAKO TOOLS  
SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna

(72) WASZCZUK MAREK; WASZCZUK MACIEJ;  
WASZCZUK MICHAŁ

(54) raczek górniczy
(57) Raczek górniczy, jest przeznaczony do wierceń w ska-
łach o dużej twardości. Raczek górniczy, charakteryzuje się tym, 
że boczne powierzchnie skrzydełek (5) i (6) obudowy (1) są zaopa-
trzone w symetryczne względem siebie osiowe wgłębienia, w któ-
re są wlutowane stabilizujące płytki (3) i z węglików spiekanych 

(widiowe), natomiast poniżej skrzydełek (5) i (6) obudowy (1) znaj-
dują się otwory doprowadzające chłodziwo.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407529 (22) 2014 03 14

(51) E21C 27/00 (2006.01) 
 E21C 25/10 (2006.01) 
 E21C 35/19 (2006.01)

(31) 61/799,366 (32) 2013 03 15 (33) US

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US
(72) O’NEILL MICHAEL L., US

(54) głowica wrębiająca dla wrębiarki ścianowej
(57) Głowica wrębiająca (34) do wrębiarki ścianowej zawiera bę-
ben (54), łopatkę (58) i wiele noży wrębowych (62). Bęben (54) za-
wiera pierwszy koniec (70) drugi koniec (74) i wyznacza oś obrotu 
rozciągającą się między nimi. Łopatka (58) jest połączona z bębnem 
i rozciąga się śrubowo wzdłuż co najmniej części osi (78). Łopat-
ka (58) wyznacza powierzchnię krawędziową (84) rozciągającą się 
wzdłuż zewnętrznego obwodu łopatki. Noże wrębowe są przy-
twierdzone do powierzchni krawędziowej łopatki. Każdy nóż wrę-
bowy zawiera blok i nóż połączony z blokiem. Blok jest przytwier-
dzony do powierzchni krawędziowej i rozciąga się poza zewnętrzny 
obwód łopatki.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 403155 (22) 2013 03 15

(51) E21C 27/02 (2006.01) 
 E21C 25/10 (2006.01) 
 E21C 31/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; KANIA JAN; PAWLAK MARIUSZ; 

KLEIN WOJCIECH; GĄSIOREK DAMIAN;  
BASIURA KRZYSZTOF
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(54) Tunelowa maszyna urabiająca o urabianiu liniowym
(57) Tunelowa maszyna urabiająca, o urabianiu liniowym, charak-

teryzuje się tym, że posiada organ urabiający składający się z głowic 

urabiających bocznych i głowicy środkowej (8) osadzonych central-

nie na układach napędowych (9) składających się z jednostek napę-

dowych (12), szeregowo połączonych przekładni planetarnych (13), 

sprzęgieł (14), stanowiących kompaktowe moduły usytuowane 

wewnątrz organu urabiającego wzdłuż jego osi obrotu „0”.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403156 (22) 2013 03 15

(51) E21C 27/02 (2006.01)

 E21C 31/12 (2006.01)

 F16H 3/44 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, 

Gliwice

(72) MĘŻYK ARKADIUSZ; KANIA JAN; 

PAWLAK MARIUSZ; KLEIN WOJCIECH; 

BASIURA KRZYSZTOF

(54) Organ urabiający tunelowej maszyny urabiającej 
o urabianiu liniowym

(57) Organ urabiający tunelowej maszyny urabiającej liniowo cha-

rakteryzuje się tym, że posiada głowice urabiające boczne (2) i gło-

wicę środkową (3), osadzone obrotowo na sprzężonych ze sobą 

modułowych układach napędowych (4) składających się z jedno-

stek napędowych (7), szeregowo połączonych przekładni plane-

tarnych (8), sprzęgieł (9), osadzonych centralnie wewnątrz organu 

urabiającego wzdłuż jego osi obrotu „0”.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403157 (22) 2013 03 15

(51) E21C 27/02 (2006.01)

 E21C 31/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, 

Gliwice

(72) ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ; 

MĘŻYK ARKADIUSZ; 

KANIA JAN; KLEIN WOJCIECH; 

GĄSIOREK DAMIAN; BASIURA KRZYSZTOF

(54) Modułowy układ napędowy 
organu urabiającego tunelowej maszyny urabiającej 
o urabianiu liniowym

(57) Modułowy układ napędowy organu urabiającego w tunelo-

wej maszynie urabiającej liniowo o urabianiu liniowym charakte-

ryzuje się tym, że składa się z szeregowo i rozłącznie połączonej 

jednostki napędowej (1), przekładni planetarnych (3), sprzęgła (2) 

stanowiący kompaktowy moduł usytuowany wewnątrz głowic or-

ganu urabiającego (5), (6) wzdłuż ich osi obrotu „0”.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403284 (22) 2013 03 23

(51) E21D 9/08 (2006.01)

 E21C 41/18 (2006.01)

 E21D 23/00 (2006.01)

 E21D 17/00 (2006.01)

 E21C 27/02 (2006.01)
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(71) SIGMA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Barak;  
HAJDUK GROUP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(72) TARAS MIROSŁAW; CHMIELEWSKI JANUSZ; 
MASIAKIEWICZ MIROSŁAW; GOLONKA ANTONI; 
URBAŃSKI JULIUSZ; HARASZCZUK KRYSTIAN; 
SEMENIUK MARIAN; STEĆ ROMAN; HAJDUK JAN; 
HAJDUK WOJCIECH; LISIECKI KRZYSZTOF;  
SZYSZKA ARTUR; PAWLIK-KARYBA MAŁGORZATA; 
MARCZAK PIOTR; PATER ZBIGNIEW

(54) sposób wykonywania wyrobiska chodnikowego 
oraz kompleks urządzeń do wykonywania 
wyrobiska chodnikowego

(57) W skład kompleksu do wykonywania wyrobisk wchodzi 
obudowa krocząca (1), która składa się z szeregu zazębiających się 
sekcji (11), pierwszej sekcji (11a), drugiej sekcji (11b) aż do ostatniej 
sekcji (11z). Pierwsza sekcja (11a) połączona jest z drugą sekcją (11b) 
za pośrednictwem dwóch par przesuwników, dolnej pary (12) 
i górnej pary (13). Do czoła pierwszej sekcji (11 a) zamocowane jest 
urządzenie urabiające (2) o ujawnionej w opisie konstrukcji. Nad-
to do ostatniej sekcji (11z) zamocowany jest manipulator (7), zaś 
do wcześniejszych sekcji dwie kotwiarki (9). Ujawniono także spo-
sób wykonywania wyrobisk.

(33 zastrzeżenia)

A1 (21) 403174 (22) 2013 03 16

(51) E21D 11/22 (2006.01)

(71) TURLEJ SŁAWOMIR, Zabrze;  
BŁESZYŃSKI ADRIAN, Mysłowice;  
HORNIK PIOTR, Mysłowice

(72) TURLEJ SŁAWOMIR; BŁESZYŃSKI ADRIAN;  
HORNIK PIOTR

(54) strzemię łukowej obudowy górniczej
(57) Strzemię łukowej obudowy górniczej zawiera jarzmo (3) 
spinające korytkowe kształtowniki obudowy (1, 2) połączeniem 
klinowym. W otworach jarzma umieszczone są przeciwsobnie 
klin (4) i wkładka oporowa (5), a ich zewnętrzne robocze płaszczy-
zny są równoległe. Klinowa wkładka oporowa na przeciwległych 

bokach posiada występy, które są umieszczone w otworach jarzma, 
a środkowa część wkładki jest szersza niż przekrój otworu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403268 (22) 2013 03 22

(51) E21D 15/14 (2006.01) 
 F15B 15/16 (2006.01) 
 F16L 9/147 (2006.01)

(71) FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR  
SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(72) HYLLA RYSZARD; KOCYBIK SEBASTIAN;  
JANY KRYSTIAN; CHRUSZCZ JERZY; CHARYTONIK PIOTR; 
SCHMIDT JERZY; NOWAK MAREK; BARAN IRENEUSZ; 
ŚWIĄTONIOWSKI ANDRZEJ

(54) siłownik hydrauliczny,  
zwłaszcza hybrydowy stojak kopalniany

(57) Przedmiotem wynalazku jest siłownik hydrauliczny, zwłasz-
cza hybrydowy stojak kopalniany wyposażony w zewnętrzny cylin-
der z powłoką kompozytową, w którym to cylindrze zewnętrznym 
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suwliwie usytuowany jest cylinder pierwszego stopnia zaopatrzo-
ny w zawór denny, przy czym w cylindrze pierwszego stopnia suw-
liwie osadzony jest tłok drugiego stopnia nierozłącznie połączony 
z tłoczyskiem. Siłownik hydrauliczny ma cylinder zewnętrzny (1) 
zbudowany z cylindrycznego rdzenia wewnętrznego (4), na któ-
ry nawinięty jest kompozyt z włóknami wzmacniającymi (5) lub 
kompozytowa taśma wzmacniająca (5a) bądź kompozytowa mata 
wzmacniająca (5b). Ma także suwliwie umiejscowiony w cylindrze 
zewnętrznym (1) cylinder pierwszego stopnia (7) z rurowym rdze-
niem wewnętrznym (10), na który nawinięty jest kompozyt z włók-
nami wzmacniającymi (11) lub kompozytowa taśma wzmacniają-
ca (11a) bądź kompozytowa mata wzmacniająca (11b) pokryte rurą 
zewnętrzną (12) współpracującą z zespołem uszczelniającym pierw-
szego stopnia (13). Siłownik hydrauliczny wyposażony jest również 
w suwliwie osadzone w cylindrze pierwszego stopnia (7) tłoczysko 
drugiego stopnia (15) z wewnętrznym rdzeniem (17), na który na-
winięty jest kompozyt z włóknami wzmacniającymi (18) lub kom-
pozytowa taśma wzmacniająca (18a) bądź kompozytowa mata 
wzmacniająca (18b) pokryte z kolei rurą zewnętrzną (19) współpra-
cującą z zespołem uszczelniającym drugiego stopnia (20).

(5 zastrzeżeń)

DziAł F

MechAnikA;  OŚwietlenie;  OgrzewAnie; 
uzBrOJenie;  technikA  MinerskA

A1 (21) 403186 (22) 2013 03 18

(51) F01D 1/36 (2006.01) 
 F04D 1/06 (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 zwiększenia sprawności i komora 
wyrównawcza parametrów przepływu dla turbiny 
wielostopniowej z częściowym zasilaniem

(57) Sposób zwiększenia sprawności parametrów przepływu dla 
turbiny wielostopniowej z częściowym zasilaniem polega na tym, 
że odpowiednio ukształtowane przestrzenie pomiędzy palisadą 
wirnikową, a palisadą kierowniczą (1) kolejnego stopnia powodują 
wyrównanie parametrów czynnika na dopływie do tej palisady kie-
rowniczej (1) i przez to zmniejszają starty w palisadzie, jej stopniu 
i turbinie. Komora wyrównawcza (2) parametrów przepływu dla 
turbiny wielostopniowej z częściowym zasilaniem może mieć różne 
kształty i wymiary, zwłaszcza na krańcach łuku zasilania. W jednym 
stopniu turbinowym można stosować kilka i to o różnej geometrii 
komór wyrównawczych (2), odpowiadających poszczególnym seg-
mentom łuku zasilania. Wynalazek może być szczególnie korzystnie 
zastosowany w wielostopniowych turbinach parowych o małych 

mocach ze stopniami o częściowym zasilaniu oraz w osiowych mi-
kroturbinach z tego typu stopniami.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403187 (22) 2013 03 18

(51) F01D 1/36 (2006.01) 
 F04D 1/06 (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 pompy do zwiększania sprawności 
oraz zmniejszania mocy pompy adhezyjnej

(57) Sposób zwiększenia sprawność oraz zmniejszenia moc 
pompy adhezyjnej polega na tym, że odpowiednio ukształtowa-
ne rowki na tarczy lub tarczach pompy, poprzez zwiększenie po-
wierzchni oddziaływania przepływu z tarczą pompy (1), zwiększają 
siły adhezyjne oraz powodują powstawanie sił ciśnieniowych, 
działających na powierzchniach bocznych rowków (2), w efekcie 
następuje znaczny wzrost wypadkowej siły, działającej na czynnik. 
Tarcza pompy do zwiększania sprawności oraz zmniejszania mocy 
pompy adhezyjnej ma rowki (2) na powierzchni tarczy lub tarcz 
pompy (1), które mogą mieć różne kształty o zmiennej szerokości 
lub/i głębokości w kierunku przepływu. Wskutek odpowiednio 
ukształtowanych rowków siły adhezyjne i siły ciśnieniowe, dzia-
łające na ich powierzchniach bocznych, zwiększają sumaryczną 
siłę działającą na przepompowany czynnik. Wynalazek może być 
szczególnie korzystnie zastosowany w pompach o małych mocach 
i małych natężeniach przepływu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403189 (22) 2013 03 18

(51) F01D 1/36 (2006.01) 
 F04D 1/06 (2006.01)
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(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 do zwiększenia sprawności maszyny 
adhezyjnej, szczególnie dla większych prędkości 
obrotowych wirnika

(57) Sposób zwiększania sprawności maszyny adhezyjnej, szcze-
gólnie dla większych prędkości obrotowych wirnika polega na tym, 
że zwiększająca swoją wielkość szczelina międzytarczowa zgodnie 
z promieniowym kierunkiem przepływu sprawia, że narastają-
ca, także zgodnie z kierunkiem przepływu, warstwa przyścienna 
ma miejsce, żeby się rozbudować i nie następuje „zatkanie prze-
pływu”. Zabieg ten przesuwa położenie maksimum sprawności 
w kierunku większych prędkości obrotowych tarczy lub tarcz (3). 
Tarcza (3) do zwiększenia sprawności maszyny adhezyjnej dla więk-
szych prędkości obrotowych maszyny i mocy posiada międzytar-
czową szczelinę, która rozszerza się zgodnie z promieniowym kie-
runkiem przepływu. Wynalazek może być szczególnie korzystnie 
zastosowany zwłaszcza dla maszyn adhezyjnych o niewielkich 
gabarytach (małych szczelinach międzytarczowych) i małych 
mocach.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403273 (22) 2013 03 22

(51) F02B 7/02 (2006.01) 
 F02B 53/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) CISEK JERZY

(54) sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki 
paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika 
spalinowego

(57) Sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki paliwowo-
powietrznej w cylindrze silnika spalinowego, zasilanego jednorod-
ną mieszanką benzyny z powietrzem, wytwarzaną poza cylindrem 
silnika i doprowadzaną do kanału dolotowego silnika w suwie ssa-
nia, charakteryzuje się tym, że do cylindra silnika spalinowego, pod 
koniec suwu sprężania, wtryskuje się dawkę zapalającą, korzystnie 
dawkę oleju napędowego, która ulega samozapłonowi, a powstała 
żagiew płomienia zapala homogeniczną, ubogą mieszankę benzy-
nowo-powietrzną.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403163 (22) 2013 03 15

(51) F02B 25/26 (2006.01) 
 F02B 69/06 (2006.01)

(71) SZCZEPANIK PIOTR, Wolbórz
(72) SZCZEPANIK PIOTR

(54) tłokowy silnik spalinowy
(57) Tłokowy silnik spalinowy charakteryzuje się tym, że podsta-
wową jednostkę silnika tworzy para cylindrów (1, 2) z oddzielnymi 
komorami zapłonowymi (12, 13), połączonych ze sobą co najmniej 
jednym przewodem przelotowym (7), znajdującym się na wyso-
kości pomiędzy dolnym minimalnym położeniem tłoka, a górnym 
maksymalnym położeniem tłoka każdego z cylindrów, tworzących 
parę, przy czym okno wlotowe przewodu przelotowego może znaj-
dować się na innej wysokości niż okno wylotowe tego przewodu, 
natomiast jeden z cylindrów pary zawiera co najmniej jedno okno 
dolotowe (8), zaś drugi z cylindrów pary zawiera co najmniej jedno 
okno wylotowe (9), ponadto cykl pracy jednego tłoka jest przesu-
nięty w fazie w stosunku do cyklu pracy drugiego tłoka o wielkość 
α ≥ 0°. Silnik może zawierać więcej niż jedną podstawową jednost-
kę, tworzącą parę.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403274 (22) 2013 03 22

(51) F02B 53/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) CISEK JERZY

(54) sposób zmniejszenia emisji cząstek stałych 
w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym

(57) Sposób zmniejszenia emisji cząstek stałych w spalinach silni-
ka o zapłonie samoczynnym, w fazie spalania dyfuzyjnego w cy-
lindrze silnika, charakteryzuje się tym, że w końcowej fazie spalania 
dyfuzyjnego, już po zakończeniu wtrysku paliwa, następuje dostar-
czenie do cylindra silnika ukierunkowanej strugi powietrza w ob-
szary spalania o najmniejszej zawartości tlenu, przy czym dodat-
kowa porcja powietrza wtryskiwana jest za pomocą niezależnego 
zaworu, usytuowanego w głowicy silnika.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403188 (22) 2013 03 18

(51) F02C 1/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH 
IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk

(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF; PIWOWARSKI MARIAN;  
STĘPIEŃ ROBERT; WŁODARSKI WOJCIECH;  
MIKIELEWICZ JAROSŁAW; KICIŃSKI JAN
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(54) sposób zwiększenia sprawności obiegu turbiny 
gazowej z komorą spalania na wypływie czynnika 
roboczego z turbiny poprzez rozdział strumienia 
powietrza przed komorą spalania

(57) Sposób zwiększenia sprawności obiegu turbiny gazowej 
z komorą spalania na wypływie czynnika roboczego z turbiny, po-
przez rozdział strumienia powietrza przed komorą spalania, polega 
na tym, że w turbozespole gazowym z komorą spalania, na wylocie 
za turbiną, następuje odpowiedni rozdział roboczego powietrza 
na dwa strumienie, z których jeden bierze udział w spalaniu w ko-
morze spalania (ZKS), a drugi omija komorę spalania i nie bierze 
udziału w procesie spalania. Żądana temperatura na wyjściu z ko-
mory spalania (ZKS) jest osiągana dla mniejszego natężenia prze-
pływu powietrza i do spalania potrzeba mniejszej ilości paliwa. Po-
wietrze, które nie brało udziału w spalaniu, może być wprowadzone 
następnie do układu regeneracji. Sposób zwiększenia sprawności 
obiegu turbiny gazowej z komorą spalania na wypływie czynnika 
roboczego z turbiny może być szczególnie stosowany w układach 
o niezbyt wysokich temperaturach przed turbiną, zwłaszcza w ze-
społach spalających paliwo gorszej jakości, paliwo o zmiennym 
składzie, jak biomasa lub paliwo ze zgazowania biomasy, a także 
mikroturbozespołach gazowych.

(3 zastrzeżenie)

A1 (21) 403225 (22) 2013 03 18

(51) F03B 1/00 (2006.01) 
 F03B 3/16 (2006.01) 
 F03B 7/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) PRYWER JERZY; MOKWIŃSKI MAREK

(54) kanałowa siłownia wodna dla cieków głębokich
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w otwartym (1) lub za-
mkniętym, zapoczątkowanym konfuzorem (2) lub konfuzorową 
budowlą piętrzącą, a zakończonym dyfuzorem (3) lub swobodnym 
wypływem, o ściśle dopasowanym do optymalnych warunków 
przepływu cieku i umieszczonych w nim turbin/kół wodnych (4), 
przekroju geometrycznym, korzystnie prostokątnym, poziomym 
lub nachylonym pod pewnym korzystnym dla przepływu wody 
i pracujących turbin kątem kanale, umieszczone są dwie lub więcej 
turbiny typu poprzecznego (4) lub koła wodne sprzęgnięte lub nie-
zależne, o pionowej osi obrotu, oddalone od siebie na optymalną 

dla swojej pracy i przepływu wody odległość, z możliwością regu-
lacji stopnia pochylenia i zanurzenia w rzece (5), każdej turbiny nie-
zależnie oraz całego kanału z turbinami.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403226 (22) 2013 03 18

(51) F03B 1/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) kanałowa siłownia wodna dla cieków płytkich
(57) Kanałowa siłownia wodna dla cieków płytkich charakteryzuje 
się tym, że w otwartym lub zamkniętym, korzystnie zapoczątko-
wanym przelewem (3), tradycyjną budowlą piętrzącą - z częścią 
upustową dla wody (7) i filtrującą, konfuzorem (2) lub konfuzorową 
budowlą piętrzącą, a zakończonym dyfuzorem lub swobodnym 
wypływem (4), o dowolnym przekroju geometrycznym korzystnie 
prostokątnym, poziomym lub nachylonym pod pewnym korzyst-
nym dla przepływu wody i pracy turbin kątem (5) kanale (1) z funk-
cjonalnością lub bez przepławki dla ryb, umieszczona jest jedna lub 
więcej turbin typu poprzecznego lub koła wodne sprzęgnięte lub 
niezależne pracujące o poziomej osi obrotu, oddalone od siebie 
na optymalną dla swojej pracy i przepływu wody odległość.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403319 (22) 2013 03 27

(51) F03B 1/00 (2006.01) 
 F03B 3/16 (2006.01) 
 F03B 7/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) PRYWER JERZY; MOKWIŃSKI MAREK

(54) Pływająca kanałowa siłownia wodna  
dla cieków głębokich

(57) Pływająca kanałowa siłownia wodna dla cieków głębokich 
charakteryzuje się tym, że turbina typu poprzecznego o osi piono-
wej lub położeniu zbliżonym (1), umieszczona jest w otwartym lub 
zamkniętym, odpowiednio wyprofilowanym na konfuzoro-dyfuzor 
kanale (2), w którym przynajmniej cześć boczną stanowią prze-
strzenie wyporowe (3), a do części konfuzorowej można przyłączyć 
elastyczny bądź sztywny konfuzor przestrzenny (4), który jednocze-
śnie może być elementem polującym siłownię w korycie rzeki lub 
kanale sztucznym (5) i łapiącym całość lub część przepływu cieku, 
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a w części konfuzorowej może mieć kierownice palisadę kierow-
nic (6) oraz recyrkulator przepływu (7).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403321 (22) 2013 03 27

(51) F03B 1/00 (2006.01) 
 F03B 3/16 (2006.01) 
 F03B 7/00 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) PRYWER JERZY; MOKWIŃSKI MAREK

(54) Pływająca kanałowa multi siłownia wodna 
dla cieków głębokich

(57) Pływająca kanałowa multi siłownia wodna dla cieków głę-
bokich charakteryzuje się tym, że kilka turbin typu poprzecznego 
o osi pionowej lub położeniu zbliżonym sprzęgniętych ze sobą 
lub pracujących niezależnie (1), umieszczonych jest w otwartym 
lub zamkniętym, odpowiednio wyprofilowanym na konfuzoro-
dyfuzor kanale (2), jedna za drugą, w którym przynajmniej cześć 
boczną stanowią przestrzenie wyporowe (3), a do części konfuzo-
rowej można przyłączyć elastyczny bądź sztywny konfuzor prze-
strzenny (4), który jednocześnie może być elementem polującym 
siłownię w korycie rzeki lub kanale sztucznym (5) i łapiącym całość 
lub część przepływu cieku, a w części konfuzorowej może mieć 
kierownice palisadę kierownic (6) oraz recyrkulator przepływu (7) 
przed każdą z turbin.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403228 (22) 2013 03 18

(51) F03B 3/16 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK

(54) konfuzorowe urządzenie lub budowla piętrząca
(57) Konfuzorowe urządzenie lub budowla piętrząca charakte-
ryzuje się tym, że jest przepływowym kanałem otwartym (1) lub 

zamkniętym i ma kształt konfuzora na stałe związanego z dnem 
i brzegiem rzeki/kanału (2) lub z możliwością wystawienia go po-
nad lustro cieku, przyspieszającego prędkość strugi przez niego 
przepływającej, a przy wodach nadmiarowych pozwalające prze-
lać się mu specjalnymi upustami (3), ponad koroną (4) lub pod (5) 
urządzeniem lub kanałem wyprowadzającym (6) jednocześnie mo-
gąc wymieniać ciepło z ciekiem jako wymiennik przeponowy (7) 
i z możliwością filtrowania strugi przezeń przepływającej dodatko-
wym urządzeniem filtrującym.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403337 (22) 2013 03 27

(51) F03B 17/06 (2006.01) 
 F03B 3/04 (2006.01)

(71) CIEPLAK ZBIGNIEW, Wrocław;  
CIEPLAK CYPRIAN, Wrocław

(72) CIEPLAK ZBIGNIEW; CIEPLAK CYPRIAN

(54) turbina ślimakowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest turbina ślimakowa zawierająca 
rurę zewnętrzną (1), w której wnętrzu współosiowo jest umiesz-
czona rura wewnętrzna (3), w której pomiędzy zewnętrzną stroną 
ściany pobocznicy rury wewnętrznej, a wewnętrzną stroną ściany 
pobocznicy rury zewnętrznej jest rozciągnięta współosiowo co naj-
mniej jedna łopata (2) turbiny o kształcie helisy charakteryzująca się 
tym, że dystalny, patrząc od strony rury zasilającej (9), koniec turbiny 
jest zakończony ślepo, przy czym proksymalny koniec turbiny po-
siada naczynie retencyjne (11) utworzone przez dłuższy fragment 
rury zewnętrznej (1) od rury wewnętrznej (3), a koniec dystalny 
turbiny posiada obwodowo rozłożone na rurze zewnętrznej (1)  
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wyloty (4) i od połowy wysokości między łopatami (2) są umiesz-
czone przegrody.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403343 (22) 2013 03 28

(51) F03D 3/06 (2006.01)

(71) POŁCZYŃSKA BARBARA VANECO,  
Jelonek k/Poznania

(72) POŁCZYŃSKI JAKUB

(54) turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu
(57) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, zawierająca co naj-
mniej jedną parę łopat, osadzonych symetrycznie na ramie zwią-
zanej z wałem, charakteryzuje się tym, że każdą łopatę tworzą 
poziomo usytuowane na ramie (1), jedna nad drugą, rynienki (3) 
o trójkątnym przekroju poprzecznym, przy czym rynienki (3) na jed-
nej z łopat są skierowane stroną rozwartą odwrotnie niż na drugiej 
łopacie, a pomiędzy rynienkami (3) znajdują się szczeliny (4). Ry-
nienki (3) na swych końcach są zamknięte ściankami (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403244 (22) 2013 03 21

(51) F04D 29/28 (2006.01)

(71) HYDRO-VACUUM  
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

(72) JANCZAK MARCIN

(54) wirnik pompy wirowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest wirnik pompy wirowej, zawiera-
jący co najmniej jedną, zamocowaną do okrągłej tarczy zakrzywio-
ną spiralnie łopatkę (3), biegnącą promieniście od piasty (2) wirnika 
do krawędzi tarczy (1). Na całej długości krawędzi łopatki (3) znaj-
duje się kołnierz (4). Na co najmniej jednej krawędzi kołnierza (4) 
znajduje się co najmniej jeden uskok (7).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403241 (22) 2013 03 20

(51) F15B 3/00 (2006.01) 
 G05B 11/44 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(72) TOPOLIŃSKI ANDRZEJ; MALEC MIROSŁAW

(54) układ do zdejmowania charakterystyki naczynia 
rozprężnego w turbosprężarce samochodowej

(57) Układ do zdejmowania charakterystyki naczynia rozprężnego 
w turbosprężarce samochodowej składający się z reduktora, który 
jest połączony szeregowo z czujnikiem/przetwornikiem ciśnienia 
i szeregowo połączonego ze zbiornikiem ciśnieniowym, włączo-
nego sumatora oraz zaworu proporcjonalnego, charakteryzuje się 
tym, że pomiędzy czujnikiem ciśnienia (3), a zbiornikiem ciśnienio-
wym (4), na trójdrożnym rozgałęzieniu (6) ma zawór proporcjonal-
ny (2), który zblokowany jest z sumatorem (5) połączonym z wyj-
ściem czujnika/regulatora (7) i sygnałem sterującym (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407440 (22) 2014 03 07

(51) F16H 1/28 (2006.01) 
 F16H 3/68 (2006.01)

(71) ORZESZEK MARIUSZ, Rozlazłów
(72) ORZESZEK MARIUSZ

(54) Przekładnia mechaniczna o zmiennym przełożeniu
(57) Przekładnia, zawiera dwa wały (I, II) oraz trzy koła (2, 3, 4) 
podzielone na trzy sekcje. Pierwszy wał (I) osadzony jest w pierw-
szym łożysku (5), a pierwsze łożysko (5) osadzone jest w pierwszym 
kole (2), poza osią obrotu pierwszego koła (2), zaś drugie koło (4) 
osadzone jest na pierwszym wale (I) i sprzęga się z trzecim ko-
łem (3), przy czym trzecie koło (3) jest korzystnie współosiowe 
z pierwszym kołem (2), a ponadto trzecie koło (3) jest współosio-
we z drugim wałem (II) i część pierwszego wału (I) przechodząca 
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przez drugie łożysko (1) jest korzystnie współosiowa z pierwszym 
kołem (2). Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że drugie koło (4) 
osadzone na pierwszym wale (I) sprzęga się z trzecim kołem (3) 
poprzez sprzężenie pośrednie (7). Przedmiot wynalazku znajduje 
zastosowanie głównie w układach napędowych, a w szczególności 
w silnikach, układach przenoszenia napędu, zwłaszcza w układach 
hybrydowych, wielosilnikowych do łączenia ze sobą silników napę-
dowych albo sekcji napędowych pojedynczego silnika, a ponadto 
w napędach maszyn jako układ sumujący, reduktor, powielacz, 
układ różnicowy, układ dyferencyjny.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403209 (22) 2013 03 18

(51) F16J 15/18 (2006.01) 
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) uszczelnienie hybrydowe elementów  
o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym

(57) Uszczelnienie hybrydowe elementów o ruchu obrotowym 
lub posuwisto-zwrotnym, charakteryzuje się tym, że w komorze 
dławnicowej obudowy (2) zamkniętej dławikiem zewnętrznym (3)  
znajdują się dwa wielokrawędziowe nabiegunniki (6) w postaci 
tulei kołnierzowych z występami uszczelniającymi wykonanymi 
na wewnętrznych powierzchniach walcowych ich kołnierzy, prze-
dzielone magnesem trwałym (7). W wytoczeniach wielokrawędzio-
wych nabiegunników (6), usytuowanych po stronie ich zewnętrz-
nych powierzchni czołowych, umieszczone są miękkie pierścienie 
uszczelniające (5), dociskane dławikami wewnętrznymi (4), zaś ciecz 
magnetyczna (8) znajduje się w pierścieniowych szczelinach pier-
ścieniowych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy występami 
uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników (6), a po-
wierzchnią wału lub tłoczyska (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403251 (22) 2013 03 21

(51) F16K 5/06 (2006.01) 
 A47L 13/22 (2006.01)

(71) RUTKOWSKI JERZY TOM-PAR, Mościska
(72) RUTKOWSKI JERZY

(54) zawór kulowy oraz przyrząd czyszczący 
i/lub myjący, zawierający zawór kulowy

(57) Zawór kulowy zawierający korpus (1), który ma wlot (A) i wy-
lot (B) przepływu, między którymi wewnątrz korpusu (1) znajduje 
się gniazdo zaworu (10) z umieszczonym w nim obrotowym zawie-
radłem (3), przy czym zawieradło (3) zawiera rozmieszczony wzdłuż 
osi (P) zawieradła, która jest jego osią obrotu w zaworze, walcowy 
trzpień (4) oraz część roboczą (5) o kształcie kuli z otworem przelo-
towym (8), ściętej płaszczyzną (7) równoległą do osi (P) zawieradła. 
Korpus (1) ma cylindryczny otwór dostępowy (11), zaś trzpień (4) 
i część robocza (5) zawieradła mają średnice co najwyżej odpo-
wiadające średnicy otworu dostępowego (11), ponadto gniazdo 
zaworu (10) zawiera wewnątrz ogranicznik (12), który umożliwia wy-
jęcie zawieradła (3) z korpusu (1) tylko w tym położeniu kątowym 
płaszczyzny (7) względem osi (P) zawieradła, w którym zostało ono 
wprowadzone do korpusu (1).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 403219 (22) 2013 03 19

(51) F16L 39/00 (2006.01) 
 F16L 37/12 (2006.01)

(71) DIAMON  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Praszka

(72) GAJDA HENRYK

(54) złącze do rur oraz system połączenia rur
(57) Złącze zawierające co najmniej jedną część (A) posiadają-
cą gniazdo lub gniazda i co najmniej jedną część (B) wchodzącą 
do gniazda części (A) charakteryzuje się tym, że część (A) posiada 
zatrzaski (2) umieszczone po dwóch przeciwstawnych stronach 
gniazda (1), przy czym zatrzaski (2) umieszczone są na stałe w przy-
stosowanych do tego celu gniazdach (12) posiadających na we-
wnętrznych powierzchniach wypustki (9) stanowiące prowadnice 
kanalików (8) znajdujących się w zatrzaskach (2), które posiadają 
element sprężysty (6), zaś część (B) posiada powierzchnię stożko-
wą (5) odchylającą zatrzaski (2), a następnie blokującą części (B) 
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przed cofnięciem. Przedmiotem zgłoszenia jest również system 
połączenia rur.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 403269 (22) 2013 03 22

(51) F16L 55/26 (2006.01) 
 E03F 7/12 (2006.01) 
 G03B 37/00 (2006.01)

(71) TRESCOM  
SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ SIRKO I WSPÓLNICY, 
Białystok

(72) CHOIŃSKI MAREK; SIRKO ANDRZEJ

(54) sposób zasilania wózka  
oraz transmisji wizji i danych

(57) Sposób zasilania wózka oraz transmisji wizji i danych posia-
da dwa przewody służące do zasilania, zaś dwa kolejne przewody 

pozwalają na wysyłanie z niego niezakłóconego zespolonego sy-
gnału wizyjnego nadawanego symetrycznie z wózka przy pomocy 
skrętki. Sygnały sterujące i dane dodawane są przy pomocy (suma-
tora) do każdego przewodu skrętki w tej samej fazie i takiej samej 
amplitudzie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403278 (22) 2013 03 22

(51) F23D 1/00 (2006.01) 
 F23K 3/14 (2006.01)

(71) ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ  
SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna

(72) GREŃ BOLESŁAW; GREŃ GRAŻYNA

(54) Palnik z dyszami powietrza  
do spalania paliw stałych  
w piecach centralnego ogrzewania

(57) Przedmiotem wynalazku jest palnik z dyszami powietrza 
do spalania paliw stałych, takich jak węgiel, pellet, agro pellet, pel-
let ze słomy lub mieszanek tych paliw. Palnik z dyszami powietrza 
do spalania paliw stałych jest usytuowany na zakończeniu rury (8) 
paliwowej drugostronnie zakończonej gardzielą wsypową, usytu-
owaną z drugiej strony montażowej blachy (1), za której pomocą 
łączy się zespół paliwowy z korpusem pieca centralnego ogrze-
wania. We wnętrzu rury (8) podającej paliwo jest usytuowany śli-
mak (11) podający z przeciwzwojem. Ponad rurą (8) doprowadzają-
cą paliwo, równolegle do niej jest usytuowany kanał (2) powietrza 
tłoczonego z wentylatora. Kanał powietrzny (2) i rura (8) podajnika 
paliwa są połączone łącznikiem (3) doprowadzającym powietrze 
do rury (8) paliwowej. Na pobocznicy retorty osłaniającej profil 
paliwowy (7) jest usytuowany wylot rury odpopielającej (6), nato-
miast na górnym talerzu retorty, pomiędzy pionowymi wieżycz-
kami (4) z dyszami powietrznymi jest umieszczona dodatkowa 
blacha, osłaniająca od góry wylot palnika. Wieżyczki (4) z dyszami 
powietrznymi mają kształt wielościanów foremnych, których pary 
ścian, korzystnie są do siebie równoległe, przy czym kąt natarcia 
ścian skierowanych do wnętrza, nad wylotem paliwa z palnika (7) 
jest dobrany tak, by wywołać ruch wirowy powietrza, skutkujący 
dodatkowym dopaleniem paliwa w przestrzeni pomiędzy wieżycz-
kami (4). W powietrznym kanale (2) jest usytuowany kątownik (9) 
rozbijający strumień powietrza doprowadzanego do palnika (7), 
natomiast u wlotu paliwowej rury (8) jest umiejscowiona mufa dla 
zaworu bezpieczeństwa.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403309 (22) 2013 03 26

(51) F23J 3/06 (2006.01) 
 F23J 15/02 (2006.01)

(71) STACHOŃ CEZARY, Karolina
(72) STACHOŃ CEZARY

(54) komin z wyczystką
(57) Przedmiotem wynalazku jest komin z wyczystką charaktery-
zujący się tym, że komin główny przebiega w jednej osi (1), oraz, 
że są w nim umieszczone kształtki (6), które wymuszają na opa-
dających zanieczyszczeniach (3) przekierowanie ich w miejsce  
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wyczystki (4). Przy czym kształtki (6) mogą być zastąpione odpo-
wiednim przebiegiem komina (7).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403201 (22) 2013 03 18

(51) F24D 9/02 (2006.01) 
 F22B 27/10 (2006.01) 
 F01K 17/02 (2006.01) 
 F01D 15/10 (2006.01)

(71) KAWCZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(72) KAWCZYŃSKI KRZYSZTOF

(54) sposób jednoczesnego lub alternatywnego 
ogrzewania pomieszczeń oraz wytwarzania energii 
elektrycznej do stosowania w szczególności 
w niewielkich domach wolnej zabudowy, willach, 
budowlach letniskowych, gospodarczych 
i temu podobnych i urządzenie energetyczne 
do stosowania tego sposobu

(57) Sposób jednoczesnego lub alternatywnego ogrzewania 
pomieszczeń wytwarzania energii elektrycznej do stosowania 
w szczególności w niewielkich domach wolnej zabudowy, we-
dług którego jako medium przenoszące energię cieplną stosuje 
się strumień wody, charakteryzuje się tym, że strumieniowi wody 
nadaje się ruch po spirali ułożonej w postać stożka i jednocześnie 
w obszarze tego stożka poddaje ogrzewaniu do temperatury oko-
ło 300 stopni Celsjusza ciepłem pochodzącym ze spalania paliwa, 
a wytworzoną w wyniku tego parę pozostającą pod ciśnieniem 
wprowadza się do turbiny parowej poruszającej urządzenie do wy-
twarzania prądu elektrycznego i dalej po opuszczeniu turbiny 
do wymiennika ciepła, ciepłem z tego wymiennika ogrzewa się 
medium centralnego ogrzewania, zaś skropliny pary wyprowadza 
się na zewnątrz. Urządzenie do stosowania sposobu ma komorę 

spalania (1) z umieszczoną w tej komorze wężownicą (7) dołączoną 
do zbiornika (3) i połączoną drugim końcem z wlotem turbiny pa-
rowej (2) z zamontowanym wirnikiem urządzenia wytwarzającym 
prąd elektryczny i dalej poprzez wymiennik ciepła (4) z przewodem 
zwrotnym, ze zbiornikiem medium (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403305 (22) 2013 03 26

(51) F24D 19/00 (2006.01) 
 F28F 9/16 (2006.01) 
 F16L 41/08 (2006.01) 
 B23P 11/02 (2006.01)

(71) WÓJCIK JANUSZ, Bestwina;  
WÓJCIK MAREK, Bestwina;  
WÓJCIK PAWEŁ, Kraków

(72) WÓJCIK JANUSZ; WÓJCIK MAREK; WÓJCIK PAWEŁ

(54) sposób wykonania grzejnika
(57) Sposób wykonania grzejnika łazienkowego z aluminium 
i ze stopów aluminium posiadającego dwa kolektory poziome, 
pomiędzy którymi osadzone są pionowe elementy grzewcze. Po-
ziome kolektory o przekroju poprzecznym w kształcie zamknięte-
go profilu mają wzdłuż jednej płaszczyzny wyfrezowane liniowo 
otwory. Sposób wykonania grzejnika polega na trwałym połącze-
niu pionowych elementów grzewczych z poziomymi kolektorami 
za pomocą połączenia skurczowego poprzez włożenia ochłodzo-
nych w zakresie temperatur -78,5°C do -195,8°C pionowych ele-
mentów grzewczych do nagrzanych kolektorów w zakresie tempe-
ratur 250°C do 600°C. Końcowym etapem wykonania grzejnika jest 
poddanie go obróbce powierzchniowej poprzez anodowanie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403334 (22) 2013 03 27

(51) F24F 13/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) ADAMSKI MARIUSZ

(54) wlot czerpni powietrza wentylacyjnego
(57) Wlot czerpni powietrza wentylacyjnego posiada elementy, 
wytracające poprzeczną prędkość wiatru, w postaci płyt (1) ha-
mujących wiatr i ewentualnego zadaszenia (1a) oraz skrzynki wy-
równawczej (2). W skład wlotu czerpni powietrza wentylacyjnego 
wchodzi przepustnica wentylacyjna (3) oraz kanał instalacji wen-
tylacyjnej (4) lub centrala wentylacyjna. Płyty, hamujące wiatr (1), 
ustawione są w płaszczyznach do siebie prostopadłych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403310 (22) 2013 03 26

(51) F24H 1/22 (2006.01) 
 F23H 5/00 (2006.01)

(71) KOSEK STEFAN, Lanckorona
(72) KOSEK STEFAN

(54) kocioł grzewczy dolnego spalania 
i sposób modyfikacji kotła

(57) Kocioł grzewczy dolnego spalania, obejmujący zasadniczo 
pionową komorę zasypową, której dolny koniec otwiera się na dol-
ny ruszt lub dno kotła, charakteryzuje się tym, że posiada ruszt 
górny (130) do podtrzymywania paliwa, umieszczony w pobliżu 
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dolnego wylotu komory zasypowej (127), zasadniczo poprzecznie 

do światła komory zasypowej (127), ponad i w pewnej odległości 

od dna kotła lub dolnego rusztu (133), korzystnie w odległości od-

powiadającej wysokości drzwi popielnika (131). Wynalazek dotyczy 

także sposobu modyfi kacji kotła grzewczego dolnego spalania, 

obejmującego etap umieszczenia w kotle rusztu górnego (130) 

do podtrzymywania paliwa, przy czym ruszt górny (130) umieszcza 

się w pobliżu dolnego wylotu komory zasypowej (127), zasadniczo 

poprzecznie do światła komory zasypowej (127), ponad i w pewnej 

odległości od dna kotła lub dolnego rusztu (133), korzystnie w od-

ległości odpowiadającej wysokości drzwi popielnika (131).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403295 (22) 2013 03 22

(51) F25D 13/06 (2006.01)

 F25B 19/00 (2006.01)

 F25D 3/11 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) GAZDA WIESŁAW

(54) Układ tunelu fl uidalnego
kriogeniczno-owiewowego do schładzania 
i zamrażania produktów 
oraz sposób schładzania i zamrażania produktów

(57) Układ tunelu fl uidalnego kriogeniczno-owiewowego 

do schładzania i zamrażania produktów charakteryzuje się tym, 

że posiada wewnątrz tunelu co najmniej jeden parowacz (7) 

i co najmniej jedną dyszę (5) wtrysku cieczy kriogenicznej, pracujące

korzystnie w układzie szeregowym lub równoległym względem sie-

bie, tworząc co najmniej jedną linię schładzania produktu w złożu 

fl uidalnym (3). Sposób schładzania i zamrażania produktów polega 

na tym, że medium, odbierającym ciepło, jest płyn w postaci cieczy 

kriogenicznej i/lub powietrza, którego przepływ wewnątrz tunelu 

ukierunkowuje się w taki sposób, że powstaje warstwa fl uidalna 

produktu, tzw. złoże fl uidalnej i jednocześnie na wypływie z dysz 

układu kriogenicznego następuje odparowanie cieczy kriogenicz-

nej, przy czym otrzymuje się temperaturę, korzystnie na poziomie 

niższym od temperatury -160°C, natomiast nadmiar odparowanej 

cieczy kriogenicznej i/lub powietrza usuwa się z wnętrza tunelu 

za pomocą systemu wentylacyjnego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403292 (22) 2013 03 25

(51) F26B 3/02 (2006.01)

 F26B 23/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; 

LISZKA MARCIN, Tychy; 

KACZYŃSKI BARTŁOMIEJ, Zabrze; 

TUKA JAKUB, Sosnowiec

(72) LISZKA MARCIN; KACZYŃSKI BARTŁOMIEJ; TUKA JAKUB

(54) Sposób i układ do suszenia paliw stałych 
przy wysokosprawnym wykorzystaniu paliwa 
gazowego lub ciekłego

(57) Sposób suszenia paliw stałych przy wysokosprawnym wyko-

rzystaniu paliwa gazowego lub ciekłego polega na tym, że spaliny 

wylotowe z zespołu turbiny gazowej lub silnika spalinowego tłoko-

wego kieruje się do suszarki paliwa stałego (2). Układ do suszenia 

paliw stałych przy wysokosprawnym wykorzystaniu paliwa gazo-

wego lub ciekłego składa się z zespołu turbiny gazowej lub silnika 

spalinowego tłokowego (1), połączonego poprzez suszarkę paliwa 

stałego (2) z siłownią parową na paliwo stałe (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403290 (22) 2013 03 25

(51) F27D 17/00 (2006.01)

 F01K 25/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk; 

ENERGA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(72) DUDA JERZY; CENIAN ADAM
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(54) sposób i urządzenie do skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej z ciepła odpadowego  
z pieca obrotowego i gazu wytworzonego 
w reaktorze powiązanym technologicznie 
z wymiennikiem cyklonowym ciepła

(57) Sposób i urządzenie do skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej z ciepła odpadowego z pieca obrotowego i gazu wy-
tworzonego w reaktorze powiązanym technologicznie z wymien-
nikiem cyklonowym ciepła polega na tym, że w procesie wypalania 
wykorzystuje się część, korzystnie 50% gazu syntezowego, nato-
miast pozostała ilość gazu wykorzystana jest w instalacji do wy-
twarzania energii elektrycznej w turbinie lub silniku gazowym 
z generatorem prądu, skojarzonym z układem wytwarzania energii 
elektrycznej z ciepła odpadowego z pieca obrotowego, korzystnie 
wykorzystując entalpię powietrza nadmiarowego z chłodnika klin-
kieru. Urządzenie do skojarzonego wytwarzania energii elektrycz-
nej z ciepła odpadowego z pieca obrotowego i gazu wytworzo-
nego w reaktorze powiązanym technologicznie z wymiennikiem 
cyklonowym ciepła, zawierający piec obrotowy i reaktor - zgazo-
warki ze złożem fluidalnym cyrkulującym oraz z urządzenia tur-
biny lub silnika gazowego do wytwarzania energii, skojarzonego 
z układem wytwarzania energii elektrycznej zawiera reaktor połą-
czony jest mrą (5b) z wylotem mąki z przedostatniego stopnia (5) 
wymiennika cyklonowego poprzez rozdzielacz (5a) skierowujący 
zasadniczą część gorącej mąki do kalcynatora natomiast około 
10-20% do zgazowarki, do mąki przepływającej w przewodzie (5b) 
do reaktora (9), poprzez zamknięcie dwuklapkowe (10) dozowane 
jest paliwo/odpady palne (B) i/lub pył węglowy lub rozdrobnione 
odpady gumowe.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 403308 (22) 2013 03 26

(51) F41G 3/26 (2006.01)

(71) NICIŃSKI GRZEGORZ AKTYN, Węgrzce Wielkie
(72) NICIŃSKI GRZEGORZ; CZOP PAWEŁ

(54) system elektroniczny  
do treningów taktyczno-strzeleckich

(57) System elektroniczny do treningów taktyczno-strzeleckich 
zawierający komputer z zadanym programem analityczno-sterują-
cym oraz połączone z tym komputerem urządzenia przekazujące 
i odbierające sygnały, charakteryzuje się tym, że zawiera szereg od-
rębnych urządzeń, rozmieszczonych według wybranego schematu 
na zadanym obszarze i skonfigurowanych poprzez moduł komu-
nikacji (2), korzystnie drogą radiową, z centralnym komputerem (1) 
i ewentualnie ze sobą, przy czym co najmniej jedno z tych urzą-
dzeń jest urządzeniem inicjującym (3) i ma postać czujnika ruchu 
oraz co najmniej jedno z tych urządzeń ma postać figury treningo-
wej (5) współpracującej z bronią treningową (4), przy czym figura 
treningowa (5) wyposażona jest co najmniej w sterownik oraz mo-
duł informatorów sygnalizacyjnych.

(4 zastrzeżenia)

DziAł g

FizykA

A1 (21) 403175 (22) 2013 03 16

(51) G01K 11/06 (2006.01) 
 B65D 79/02 (2006.01) 
 F25D 29/00 (2006.01)

(71) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) FEDER KAWCZYŃSKA JOANNA

(54) wskaźnik przerwania łańcucha chłodniczego
(57) Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik przerwania łańcucha 
chłodniczego składający się z podłoża, na którym umieszczona 
jest warstwa informacyjna (5), na której umieszczona jest war-
stwa optyczna (1), nad warstwą optyczną (1) znajduje się pojem-
nik na ciecz (2) z zakończeniami kapilarnymi (6), wypełniony cie-
czą (3), której temperatura topnienia jest temperaturą krytyczną 
przechowywanego produktu, natomiast pojemnik na ciecz (2) 
z zakończeniami kapilarnymi (6) jest połączony z pojemnikiem  
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odprowadzającym (4), który jest umieszczony poza obszarem war-
stwy informacyjnej (5).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403293 (22) 2013 03 25

(51) G01L 5/28 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SITARZ MAREK; MAŃKA ADAM; HEŁKA ANDRZEJ

(54) Przyrząd do pomiaru siły nacisku wstawki klocka 
hamulcowego zwłaszcza na koło kolejowe

(57) Przyrząd do pomiaru siły nacisku wstawki klocka hamulcowe-
go zwłaszcza na koło kolejowe, charakteryzuje się tym, że stanowi 
wymienną wstawkę pomiarową składający się z elementu konstruk-
cyjnego do mocowania w obsadzie hamulcowej (1), czujnika siły (2) 
oraz elementu konstrukcyjnego naciskającego na powierzchnię 
toczną koła kolejowego (3), przy czym czujnik siły (2) umieszczony 
jest pomiędzy elementem konstrukcyjnym do mocowania w ob-
sadzie hamulcowej (1), a elementem konstrukcyjnym naciskającym 
na powierzchnię toczną koła kolejowego (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403276 (22) 2013 03 22

(51) G01N 19/00 (2006.01) 
 G01N 33/30 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) PAWELEC EWA; MOLENDA JAROSŁAW;  
WÓJCICKI TOMASZ

(54) sposób ilościowego opisu oddziaływań 
adhezyjnych smaru plastycznego z powierzchnią, 
zwłaszcza powierzchnią stali

(57) Sposób ilościowego opisu oddziaływań adhezyjnych smaru 
plastycznego z powierzchnią, zwłaszcza powierzchnią stali, w któ-
rym na tarcze testową (1) lub (1’) o ustalonej średnicy i o ustalonej 
chropowatości nanosi się smar, a następnie na wolnej powierzchni 
smaru umieszcza się drugą tarczę testową (1) lub (1’), po czym tar-
cze (1) lub (1’) mocuje się w maszynie do badania wytrzymałości 
na rozciąganie i rozsuwa się je ze stałą prędkością aż do całkowite-
go zerwania warstwy smaru i rozłączenia tarcz (1) lub (1’), po czym 
się je fotografuje, a otrzymany obraz powierzchni tarcz poddaje się 
analizie polegającej na tym, że: ustala się obszar analizy; filtruje się 
obszar analizy za pomocą filtra krawędziowego metodą DoG (Dif-
ference of Gaussians); w obszarze analizy wyznacza się krawędzie 

w operacji zero-crossing; dokonuje się dylatacji obszaru krawędzi; 
wyznacza się różnicę pomiędzy funkcją obrazową obszaru anali-
zy, a funkcją obrazową obszaru krawędzi; etykietuje się graniczące 
ze sobą naprzemiennie obszary reprezentujące obszary tarczy te-
stowej pokryte smarem (5) oraz obszary wolne od smaru; zlicza się 
piksele należące do obszarów reprezentujących fragmenty tarczy 
testowej pokrytych smarem oraz obszarów reprezentujących frag-
menty tarczy testowej nie pokrytych smarem; oblicza się współ-
czynnik adhezji „A”.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 403346 (22) 2013 03 28

(51) G01N 21/35 (2006.01) 
 G01N 21/37 (2006.01) 
 G01N 27/20 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów
(72) MAŚ KINGA; PROKHORENKO SERHIY; WOŹNY MARIUSZ; 

KASHPOR KATARYNA, LT; SZEREGIJ EUGENIUSZ

(54) sposób bezdotykowej kontroli jednorodności 
ochronnych powłok powierzchniowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób bezdotykowej kontroli 
jednorodności ochronnych powłok powierzchniowych wykorzy-
stujący pomiar natężenia promieniowania elektromagnetycznego 
wzbudzonego w badanej warstwie, wynikający wskutek wprowa-
dzenia strumienia energii o kontrolowanych parametrach od ze-
wnątrz. W celu lokalizacji obszarów zawierających niejednorodno-
ści, energia wzbudzająca jest wprowadzana za pomocą strumienia 
gorącego gazu poprzez dyszę skanującą składającą się z elementu 
nadawczego, przez który doprowadza się do powierzchni badanej 
strumień energii i elementu odbiorczego, przez który odprowadza 
się strumień gazu, który odbył kontakt z powierzchnią badaną. 
System kontrolno-pomiarowy realizujący w sposób bezdotykowy 
kontrolę jednorodności ochronnych powłok powierzchniowych 
składa się z: komputera, kamery IR, kontrolera sterującego pracą 
precyzyjnego stolika x-y oraz kontrolera sterującego strumieniem 
gorącego gazu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403242 (22) 2013 03 20

(51) G01N 30/92 (2006.01) 
 G01N 30/90 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) DZIDO TADEUSZ; ŁOPACIUK ERYK; PŁOCHARZ PAWEŁ; 

CHOMICKI ADAM; TORBICZ ANDRZEJ



Nr  20  (1063)  2014 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

(54) komora do jednoczesnego prowadzenia procesów 
ortogonalnych elektrochromatografii planarnej 
ciśnieniowej i chromatografii cieczowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest komora do ortogonalnej elek-
trochromatografii planarnej ciśnieniowej przy użyciu płytki nośnej 
z warstwą fazy stacjonarnej, wyposażonej w obramowanie uszczel-
niające. Istota wynalazku polega na tym, że obramowanie (7) 
uszczelniające na obwodzie warstwy (3) fazy stacjonarnej płytki (2) 
nośnej, na boku leżącym po przeciwnej stronie niż bok, do którego 
jest doprowadzone zasilanie roztworem fazy ruchomej, ma wycię-
cia piłozębne, natomiast dwa naprzeciwległe boki obramowania (7) 
mają wycięcia zakończone półkoliście. W podkładce (4) elastycznej 
i w przykrywie (5) są dwa rzędy otworów, stanowiących komory 
elektrodowe, rozmieszczonych nad zakończeniami wycięć, w któ-
rych to otworach są umieszczone elektrody, a ponadto w przykry-
wie (5) jest umieszczony rząd rurek(12), których wloty są nad koń-
cowymi fragmentami wycięć piłozębnych, a wyloty są połączone 
z układem (13) do odbierania fazy ruchomej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403199 (22) 2013 03 18

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 C12M 1/38 (2006.01)

(71) JANICKA ANNA, Wrocław;  
ZAWIŚLAK MACIEJ, Tarnów

(72) JANICKA ANNA; ZAWIŚLAK MACIEJ

(54) urządzenie do pomiaru wpływu toksyczności 
mieszanin gazowych i cząstek stałych

(57) Urządzenie do pomiaru wpływu toksyczności mieszanin 
gazowych i cząstek stałych mające co najmniej jedną wydzieloną 
celę znajdującą się w komorze kondycjonującej oraz wyposażone 
w co najmniej jeden aspirator, przy czym w celi zamontowane 
są filtry antybakteryjne, a w komorze kondycjonującej zamontowa-
ny jest czujnik temperatury, charakteryzuje się tym, że komora kon-
dycjonująca (2), w której znajduje się co najmniej jedna wydzielona 
cela (1) usytuowana jest w obudowie wewnętrznej (3), korzystnie 
prostopadłościennej, przy czym w komorze kondycjonującej (2), 
pomiędzy co najmniej jedną celą (1) a obudową wewnętrzną (3) 
znajduje się przestrzeń grzewcza (12), w której zainstalowane jest 
urządzenie grzewcze (13) z wentylatorem (9), zaś pomiędzy obu-
dową wewnętrzną (3) komory kondycjonującej (2) i obudową 
zewnętrzną (5) urządzenia znajduje się izolacja termiczna (14), 
a wydzielona cela (1) ma na swej powierzchni perforację (31). Aspi-
rator połączony jest przewodem rurowym (11) z próbnikiem znaj-
dującym się w wydzielonej celi (1) i przez przewód rurowy (10) 
zasysa mieszaniny gazowe. Korzystnie w komorze kondycjonu-
jącej (2) umieszczonych jest kilka wydzielonych cel (1), przy czym 
wydzielone cele (1) umieszczone są w komorze kondycjonującej (2) 

tak, że przylegają do siebie i pomiędzy nimi znajdują się nieperfo-
rowane przegrody pionowe (15). W ścianie obudowy (3) położonej 
od strony przedniej urządzenia znajduje się wizjer, który zajmuje 
położenie wzdłuż ściany obejmując cele (1) znajdujące się w komo-
rze kondycjonującej (2), przy czym od dołu do ściany, w której znaj-
duje się wizjer zamocowane są uchylnie drzwi przeszklone.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 403264 (22) 2013 03 22

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 G01N 31/00 (2006.01) 
 G01N 27/30 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DZIUBANIUK MAŁGORZATA; WYRWA JAN;  
SUCHANICZ JAN; RĘKAS MIECZYSŁAW

(54) rezystancyjny sensor amoniaku
(57) Rezystancyjny sensor amoniaku, składający się z obudowy, 
zawierającej dwie komory (3 i 4) oddzielone od siebie elemen-
tem (5) z materiału gazoczułego z naniesionymi na powierzch-
niach kontaktu z gazem porowatymi elektrodami platynowymi 
(6 i 7), połączonymi z miernikiem rezystancji, charakteryzuje się 
tym, że materiał gazoczuły stanowi spiek żelazianu bizmutu o wzo-
rze chemicznym BiFeO3.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403281 (22) 2013 03 22

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 B25J 21/00 (2006.01) 
 B01L 1/02 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, 
Łódź; 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO 
MASKPOL  
SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki;  
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE 
POLICJI, Warszawa;  
STANIMEX  
SPÓŁKA JAWNA S. STANISZEWSKI, M. STANISZEWSKI, 
Lublin

(72) WITCZAK ELŻBIETA; WNUK ADAM; 
BŁASZCZYK WOJCIECH; KUCIŃSKA-KRÓL IWONA; 
FEJDYŚ MARZENA; ROGOŻA EWA;  
DRZEWIECKA KATARZYNA; CHYCZEWSKA ANNA; 
STANISZEWSKI STANISŁAW; STANISZEWSKI PAWEŁ; 
BOJANOWSKI ZBIGNIEW; STRZELCZYK JANUSZ; 
LEWANDOWSKI LESZEK; SYKUŁA PAWEŁ

(54) Przenośne laboratorium do ujawniania śladów 
daktyloskopijnych na podłożach niechłonnych

(57) Przenośne laboratorium umożliwia przeprowadzenie w do-
wolnym miejscu badań dużych przedmiotów metodą cyjano-
akrylową. Przenośne laboratorium stanowi kompletny, samowy-
starczalny zestaw zawierający szczelny dwuwarstwowy namiot 
z pneumatycznym stelażem, tworzący roboczą komorę, zewnętrz-
ną jednostkę kontrolno-sterującą parametrami w komorze poprzez 
usytuowane wewnątrz moduły funkcyjne oraz agregat prądotwór-
czy (7) i urządzenie tłocząco-ssące (8). Po zakończeniu badania na-
stępuje oczyszczanie przestrzeni komory przez absorbcję par es-
trów kwasu cyjanoakrylowego. Z jednostką kontrolno-sterującą (1) 
połączony jest zespół czujników (2.1, 2.2) przekazujących dane do-
tyczące temperatury, wilgotności i stężenia par oraz moduł grzew-
czy (3), moduł nawilżania (4), moduł cyrkulacji i parowania (5.1, 5.2), 
jak również moduł oczyszczania (6). Opcjonalnie jednostka kontro-
lno-sterująca (1) zasilana jest z agregatu prądotwórczego (7). Przy 
pomocy urządzenia tłocząco-ssącego (8) napełniany jest pneuma-
tyczny stelaż oraz przeprowadzane jest przez moduł oczyszcza-
nia (6) zanieczyszczone powietrze z roboczej komory po zakoń-
czeniu badania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403218 (22) 2013 03 19

(51) G01S 7/28 (2006.01) 
 G01S 7/42 (2006.01) 
 G01S 7/497 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ROSZKOWSKI PAWEŁ; KULPA KRZYSZTOF;  

SAMCZYŃSKI PIOTR; MALANOWSKI MATEUSZ; 
GORZELAŃCZYK ADAM; MAŚLIKOWSKI ŁUKASZ

(54) układ synchronizacji sygnału radiolokacyjnego, 
zwłaszcza impulsowego

(57) Wynalazek rozwiązuje problem synchronizacji nadawanych 
przez niezależny nadajnik impulsów sondujących z odbiornikiem. 
Zastępuje on rolę jaką pełnił czasoster w znanych radarach aktyw-
nych. Zgodnie z wynalazkiem sygnał radiolokacyjny wejściowy(swe) 
dostarczany jest do dwóch torów przetwarzania - toru synchroni-
zacji oraz toru analizy czasowej. Na podstawie analizy czasowej 
w bloku analizy czasowej (ANL), sterowany jest czasoster (CZS) tak, 
że sygnał radiolokacyjny wejściowy (swe) jest demultipleksowany 
w bloku demultiplaksacji (DEM) na szereg sygnałów impulsów, 
które następnie są modulowane w zespole zespolonych układów 
mnożących (M1, ..., Mk, ..., Mn) sygnałami korekcji czasowo-czę-
stotliwościowej, pochodzącymi z zespołu generatorów sygnałów 
arbitralnych (G1, ..., Gk, ..., Gn) sterowanych przez blok sterowania 
generatorami (SG).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403162 (22) 2013 03 15

(51) G06Q 20/18 (2012.01) 
 G06Q 20/42 (2012.01)

(71) W & T  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Psary

(72) SIBIELAK WOJCIECH

(54) Polisomat do automatycznego  
przeprowadzania transakcji

(57) Polisomat do automatycznego przeprowadzania transakcji 
charakteryzuje sie tym, że realizuje wykup polis ubezpieczeniowych 
z możliwością wyboru oferty i uzyskania potwierdzenia transakcji 
w określonej kolejności poprzez ustalone kroki postępowania (1-7) 
dla realizacji wyboru i zakupu polisy ubezpieczenia, wraz z potwier-
dzeniem dokonanej transakcji bezgotówkowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403161 (22) 2013 03 15

(51) G08B 25/00 (2006.01) 
 H04Q 9/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) TADEUSIEWICZ RYSZARD; CHMIEL WOJCIECH; 
KADŁUCZKA PIOTR; MIKRUT ZBIGNIEW
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(54) sposób i system do zarządzania regułami 
w rozproszonym systemie nadzoru

(57) Wynalazek dotyczy systemu do zarządzania regułami w roz-
proszonym systemie nadzoru, składającego się z wydzielonych 
niezależnych urządzeń, współpracujących na zasadzie wymiany 
informacji, charakteryzującego się tym, że zawiera czujniki (1), filtr 
regułowy (2), konsolę operatora (3), repozytorium alarmów i zda-
rzeń (4) oraz generator reguł (5). Wynalazek dotyczy również spo-
sobu do zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru, 
który charakteryzuje się tym, że po wstępnej konfiguracji systemu 
czujniki (1) przesyłają za pośrednictwem sieci informacje w stan-
daryzowanej postaci do filtra regułowego (2), a jednocześnie zda-
rzenie zostaje zapisane w repozytorium alarmów i zdarzeń (4), na-
stępnie filtr regułowy (2), w oparciu o aktualny zbiór reguł, generuje 
alarmy, przekazywane do konsoli operatora (3), przy czym operator 
potwierdza, odrzuca lub generuje nowy alarm, co także zostaje za-
pisane w repozytorium alarmów i zdarzeń (4). W kolejnym etapie 
operator okresowo inicjuje proces tworzenia nowego zbioru reguł 
na generatorze reguł (5), zaś po jego zakończeniu, w przypadku ak-
ceptacji operatora, reguły przesyłane są do filtra regułowego (2), 
zastępując poprzedni zbiór reguł.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403297 (22) 2013 03 25

(51) G09B 21/00 (2006.01) 
 G01D 7/12 (2006.01)

(71) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź
(72) TYBURCY EDWARD; WŁOSZCZYK MARCIN; 

SZTUKOWSKI MATEUSZ

(54) sposób umożliwiający rozpoznawanie kolorów 
obrazów przez osoby niewidome lub niedowidzące 
i urządzenie do rozpoznawania kolorów obrazów 
przez osoby niewidome lub niedowidzące

(57) Sposób umożliwiający rozpoznawanie kolorów obrazów 
przez osoby niewidome lub niedowidzące opiera się o pomiar 
natężenia świateł kolorów podstawowych R, G, B i referencyjnego 
światła podczerwonego IR odbitych od analizowanej powierzch-
ni kolorowej (3) oświetlanej źródłem światła białego (9) za pomo-
cą głowicy optycznej. W głowicy optycznej (1) według wariantu 
pierwszego umieszczone są końcowe odcinki światłowodów 
torów odbiorczych kolorów podstawowych R (5), G (6), B (7), koń-
cowy odcinek toru nadawczo-odbiorczego światła podczerwone-
go IR (8) oraz źródło światła białego (9). W głowicy optycznej (1) 

według wariantu drugiego do pomiaru natężenia kolorów podsta-
wowych R (5), G (6), B (7) wykorzystywany jest cyfrowy czujnik kolo-
rów, a do natężenia światła podczerwonego IR czujnik zbliżeniowy 
z czujnikiem oświetlenia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403340 (22) 2013 03 27

(51) G09B 23/28 (2006.01)

(71) WRONA KRZYSZTOF RADIS 2010, Częstochowa
(72) WRONA KRZYSZTOF

(54) Model człowieka do badań radiologicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest model człowieka do badań 
radiologicznych gdzie do wymiennej głowy (1) umocowana jest 
ruchoma, wymienna żuchwa (2), w której umieszczone są zęby. 
Głowa (1) z żuchwą (2) osadzone są na szyi (3) i połączone są z kor-
pusem (4). Korpus (4) i uda (5) przymocowane są do metalowe-
go stojaka (6) z regulowaną za pomocą pokrętła (7), wysokością 
i z podstawą. Konstrukcja stojaka (6) umożliwia obracanie modelu 
wokół jego osi (8). Połączenia poszczególnych elementów modelu 
są ruchome i umożliwiają zmianę ich ustawień względem siebie. 
Ruchomy staw skroniowo-żuchwowy (9) umożliwia imitację ru-
chów żuchwy. Kłykieć potyliczny na połączeniu głowy (1) z szyją (3) 
zapewnia ruchy głową w górę i w dół oraz na boki, we wszystkich 
anatomicznych płaszczyznach. Na połączeniu szyi (3) i korpusu (4) 
wykonywane są ruchy w przód i w tył głowy (1), przy czym połą-
czenie korzystnie stanowi zawias kulowy. Staw biodrowy pomiędzy 
korpusem (4) i udami (5) umożliwia ustawienie modelu w pozycji 
siedzącej. Model zawiera wewnętrzne elementy, symulujące pod-
stawowe elementy anatomiczne, dające obraz radiologiczny i po-
zwalające w sposób prawidłowy symulować wykonywanie proce-
dur radiologicznych, ponieważ część jego elementów wykonana 
jest z radioprzeziernych materiałów kompozytowych. Natomiast 
symulację struktur kostnych uzyskano poprzez zastosowanie kom-
pozytów stałych o wysokim współczynniku pochłanialności pro-
mieniowania rentgenowskiego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403212 (22) 2013 03 18

(51) G09F 7/04 (2006.01) 
 B65D 75/36 (2006.01)

(71) GAUER ROBERT, Kołobrzeg
(72) GAUER ROBERT

(54) Magnetyczna plakietka pamiątkowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest magnetyczna plakietka pa-
miątkowa, złożona z kilku warstw wykonanych z różnych materia-
łów mających odmienne właściwości fizyczne, integralnie ze sobą 
złączonych znanymi sposobami, z których co najmniej jedna war-
stwa ma naniesiony obrazek o dowolnej treści krajoznawczej, oko-
licznościowej bądź informacyjnej natomiast górna warstwa jest 
warstwą zabezpieczającą. Zgodnie z wynalazkiem, plakietka jest 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 04 05
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zbudowana z co najmniej dwóch komór, integralnie ze sobą po-
łączonych znanymi sposobami, z których przynajmniej jedna ko-
mora stanowi przezroczyste pudełko (1) składające się z czterech 
warstw (A, B, C i D), przy czym zarówno górna warstwa (A) jak i dol-
na warstwa (C) tworzą płaskie płytki, wykonane z przezroczyste-
go tworzywa sztucznego, środkowa warstwa (B) zawiera obrazek, 
a pod częścią powierzchni dolnej warstwy (C) znajduje się warstwa 
magnetycznego elementu (D), natomiast druga z komór, będąca 
częścią składową plakietki, jest bryłą przestrzenną w postaci trój-
wymiarowego, przezroczystego pojemnika (2), do umieszczenia 
upominku.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403178 (22) 2013 03 16

(51) G21K 5/04 (2006.01) 
 H05G 1/52 (2006.01) 
 H05H 9/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock
(72) ADRICH PRZEMYSŁAW; HANKE RADOSŁAW

(54) tarcza konwersji wiązki elektronów na fotonowe 
promieniowanie X, zwłaszcza elektronów 
z akceleratora elektronów dla celów radiacji 
przemysłowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest tarcza konwersji wiązki elektro-
nów na fotonowe promieniowanie X, zwłaszcza elektronów z akce-
leratora elektronów dla celów radiacji przemysłowej, znajdującego 
zastosowanie w takich dziedzinach jak sterylizacja radiacyjna sze-
rokiego asortymentu artykułów, radiacyjna obróbka polimerów 
obejmująca radiacyjne sieciowanie, utwardzanie farb i lakierów, 
wulkanizacja silikonów i kauczuków. Tarcza konwersji odznacza 
się tym ze posiada komorę próżniową (KP), w której umieszczony 
jest trwale graniastosłup trapezowy o ścianach wykonanych ko-
rzystnie z wolframu, przy czym w ścianach bocznych (SB) grania-
stosłupa znajdują się kanały odpowietrzające (KO1, KO2, KO3...KOn) 
otwarte dwustronnie. W obszarze próżniowym objętym ścianami 
graniastosłupa trapezowego w rowkach mocujących osadzone 
są folie konwersyjne korzystnie wolframowe. Pionowe krawę-
dzie ścian bocznych graniastosłupa tworzą z osią pionową kąt (β) 
od 0,5 do 5°.

(1 zastrzeżenie)

DziAł h

elektrOtechnikA

A1 (21) 403202 (22) 2013 03 18

(51) H01L 21/203 (2006.01) 
 H01L 29/00 (2006.01) 
 C23C 14/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) BORYSIEWICZ MICHAŁ

(54) sposób wytwarzania porowatej wysokorezystywnej 
warstwy znO na elastycznym podłożu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania porowa-
tej, wysokorezystywnej warstwy ZnO na elastycznym podłożu. 
Sposób polega na tym, że najpierw na tymczasowym podłożu, 
o temperaturze ≤ 100°C, metodą reaktywnego rozpylania kato-
dowego osadza się cienką polikrystaliczną i porowatą warstwę 
cynku o grubości 10 nm -10 μm. Rozpylanie katodowe prowadzi 
się z targetu Zn, w mieszaninie argonu i tlenu. Po zakończeniu osa-
dzania, podłoże tymczasowe z warstwą Zn poddaje się wygrzewa-
niu w przepływie suchego tlenu o czystości 6 N przez 5-20 minut, 
w temperaturze 400°C-800°C. Następnie studzi się i na wytworzoną 
warstwę ZnO nakłada się właściwe podłoże elastyczne, korzystnie 
polimerowe pokryte uprzednio od strony warstwy ZnO warstwą 
klejącą. Później dociska się i całość wygrzewa się w temperaturze 
60°C-70°C przez 1-10 minut. Następnie chłodzi się do temperatury 
pokojowej i usuwa się podłoże tymczasowe.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403286 (22) 2013 03 25

(51) H01M 2/10 (2006.01) 
 B60L 11/18 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KRAKÓWKA TOMASZ; ZBOIŃSKI MARIUSZ

(54) korpus urządzenia mobilnego
(57) Korpus (1) urządzenia mobilnego zaopatrzonego w układy 
jezdne napędzane za pomocą silników elektrycznych zasilanych 
energią z akumulatorów, ma na dolnej powierzchni umieszczone 
równoległe do jego osi wzdłużnej, rozmieszczone symetrycznie 
szyny (2), przeznaczone do wsuwania listew prowadzących akumu-
latora (3), przy czym listwy prowadzące akumulatora (3) są zaopa-
trzone w otwory (6) przeznaczone do blokowania akumulatora (3) 
za pomocą trzpieni (5) usytuowanych na dolnej powierzchni kor-
pusu (1).

(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 403170 (22) 2013 03 15

(51) H01M 10/42 (2006.01) 
 H01M 10/44 (2006.01) 
 G01R 31/36 (2006.01)

(71) ZASADA JAN  
BIURO EKONOMICZNO-HANDLOWE, Wieluń

(72) CEGIEŁKA ROMAN

(54) sposób balansowania baterii z ogniwami 
połączonymi szeregowo i bateria z ogniwami 
połączonymi szeregowo

(57) Sposób balansowania baterii z ogniwami (Sn) połączonymi 
szeregowo, zawierającej cewkę (L) do magazynowania energii. 
W trakcie ładowania baterii, dla kolejnych ogniw (Sn) w szeregu 
dokonuje się pomiaru potencjału na danym ogniwie (Sn) i określa 
się ogniwo o najwyższym potencjale i ogniwo o najniższym poten-
cjale, po czym jeśli wartość najwyższego potencjału przewyższa 
wartość najniższego potencjału o określoną z góry wartość pro-
gową to za pośrednictwem kluczy tranzystorowych (Tn) przyłącza 
się cewkę (L) do ogniwa o najwyższym potencjale odbierając część 
ładunku z ogniwa do cewki (L), po czym przyłącza się cewkę (L) 
do ogniwa o najniższym potencjale oddając ładunek z cewki (L) 
do ogniwa.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403195 (22) 2013 03 18

(51) H02B 11/26 (2006.01) 
 H02B 13/035 (2006.01) 
 H02G 5/06 (2006.01)

(71) ABB Technology AG, Zürich, CH
(72) SZEWCZYK MARCIN; STOSUR MARIUSZ;  

PIASECKI WOJCIECH

(54) sposób i warstwa ochronna do tłumienia 
wysokoczęstotliwościowych przepięć

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i warstwa ochronna 
do tłumienia wysokoczęstliwościowych przepięć w rozdzielnicy 
izolowanej gazem typu GIS (Gas-Insulated Switchgear). Sposób po-
legający na umieszczeniu powłoki ochronnej na elementach toru 
prądowego rozdzielnicy, znajdującego się w obudowie rozdzielni-
cy szczelnie wypełnionej gazem izolującym charakteryzuje się tym, 
że powłokę ochronną stanowi warstwa rezystywno-magnetycz-
na (9, 9a), utworzona z cząstek o wymiarach 1-10 mm uzyskanych 
w wyniku rozdrobnienia magnetycznych rdzeni nanokrystalicznych 
i/lub rdzeni amorficznych, przesianiu tych cząstek przez sita do od-
powiednich frakcji oraz zatopieniu przesianych cząstek w materia-
le rezystywnym w ilości co najmniej 75% wagowych w stosunku 
do masy materiału rezystywnego, zaś materiał rezystywny stanowi 
żywica, korzystnie żywica epoksydowa zawierająca proszek węglo-
wy w ilości co najmniej 10% wagowych.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403221 (22) 2013 03 20

(51) H02J 3/38 (2006.01) 
 H02J 7/35 (2006.01)

(71) NAVITEL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielec

(72) MORDEC WOJCIECH

(54) hybrydowy system zasilania
(57) Hybrydowy system zasilania, zawierający kilka źródeł energii, 
charakteryzuje się tym, że składa się z modułu zasilania fotowol-
taicznego (1), modułu zasilania wiatrowego (2), modułu generacji 
prądotwórczej (3) oraz z modułu akumulacji energii (4), przy czym 
wszystkie moduły (1, 2, 3 i 4) są połączone poprzez kontroler łado-
wania (42) z modułem sterująco-monitorującym (5), który stanowi 
główny komputer sterujący kontrolujący sterowniki poszczegól-
nych modułów (1, 2, 3 i 4).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 403236 (22) 2013 03 20

(51) H02J 7/00 (2006.01)

(71) CISZEWSKA PAULA ETHERON.PL,  
Tomaszów Mazowiecki

(72) CISZEWSKA PAULA
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(54) sposób i urządzenie do ochrony akumulatorów 
przed nadmiernym naładowaniem

(57) Sposób ochrony akumulatorów przed przeładowaniem po-
lega na tym, że urządzenie do ochrony akumulatorów przyłącza się 
do sieci prądu przemiennego pomiędzy gniazdem sieciowym a ła-
dowanym urządzeniem, a po włączeniu bloku zasilania za pomocą 
bloku pomiaru prądu ładowania mierzy się prąd ładowania, a otrzy-
many w ten sposób sygnał z przekładnika prądowego poddaje się 
kondycjonowaniu polegającemu na prostowaniu sygnału, filtrowa-
niu i wzmacnianiu, po czym przetworzony sygnał z przekładnika 
prądowego doprowadza się do mikroprocesora, który w oparciu 
o znajdujący się w jego pamięci program ocenia, czy proces łado-
wania akumulatora został zakończony i w oparciu o wykonane ob-
liczenia w wypadku jego zakończenia generuje się sygnał sterujący 
powodujący rozłączenie przekaźnika. Urządzenie do ochrony aku-
mulatorów przed przeładowaniem zawierające co najmniej blok 
zasilania połączony poprzez włącznik (S1) napięcia ze stabilizowa-
nym zasilaczem niskoprądowym zasilającym mikroprocesor, prze-
kładnik prądowy (L1) blok kondycjonowania sygnału, blok pomiaru 
prądu ładowania i blok ładowania charakteryzuje się tym, że ze źró-
dłem prądu połączony jest szeregowo włącznik (S1), z którym rów-
nolegle połączony jest obwód załączany przez przekaźnik (K1), 
a przekaźnik (K1) zasilany jest przyłączonym do niego równolegle 
stabilizowanym zasilaczem niskoprądowym o znanej konstrukcji, 
a włączenie obwodu przekaźnika (K1) dokonywane jest przez przy-
łączony do jego obwodu równolegle poprzez układ rezystora (R16) 

oraz tranzystora bipolarnego mikroprocesor, a do przekaźnika (K1) 
razem z mikroprocesorem przyłączony jest równolegle połączony 
szeregowo z mikroprocesorem układ pomiaru prądu ładowania.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 403208 (22) 2013 03 18

(51) H02K 16/04 (2006.01) 
 H02K 17/36 (2006.01)

(71) NOWAK HENRYK, Wrocław
(72) NOWAK HENRYK

(54) Podwójna asynchroniczna maszyna elektryczna 
klatkowa

(57) Podwójna asynchroniczna maszyna elektryczna klatkowa 
charakteryzuje się tym, że poprzez jej dwa oddzielne równoległe 
obwody magnetyczne podwójnych rdzeni statora (1) i rotora (2), 
wspólna klatka uzwojenia (5) rotora sprzęga z sobą oba uzwoje-
nia (6) statora, każde o jednakowej liczbie par biegunów oraz do-
wolnej liczbie faz i dowolnym ilorazie ich liczby zwojów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403217 (22) 2013 03 19

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) EPROGNOSIS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) GRZEGOREK JAN; WIERZBICKI ANDRZEJ;  
ZIEWIEC BEATA; SUSKIEWICZ MARIAN

(54) sposób prognozowania dynamicznego penetracji 
społecznej nowych technik

(57) Opracowany sposób prognozowania dynamicznego wyko-
rzystuje funkcję logistyczną, funkcję Gompertza, model Dwuiner-
cyjny, które to modele zostały empirycznie dobrane jako najlepiej 
oddające dynamikę zjawiska. Ponieważ zjawisko penetracji społecz-
nej nowych technik charakteryzuje się opóźnieniami i bezwładno-
ścią i procesy te przebiegają powoli, możliwe jest ich stosunkowo 
wiarygodne prognozowanie.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 12 06



ii.  wzOry  uŻytkOwe

DziAł A

PODstAwOwe POtrzeBy  luDzkie

U1 (21) 121873 (22) 2013 03 22

(51) A01B 15/04 (2006.01) 
 A01B 15/08 (2006.01) 
 A01B 17/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) WOLIŃSKI JAN; KRYPA ANDRZEJ

(54) korpus pługa
(57) Wzór użytkowy ujawnia korpus pługa przeznaczonego 
do orki gleb zwięzłych i zadarnionych. Korpus pługa składający się 
ze słupicy (4), do której zamocowany jest lemiesz (1) i odkładnica (2) 
z piersią (3) charakteryzuje się tym, że czołowa część (5) piersi (3) 
odkładnicy (2) jest wygięta pod kątem ostrym tworząc zaostrzoną 
krawędź roboczą.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121863 (22) 2013 03 20

(51) A01D 82/00 (2006.01) 
 A01D 43/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów; 
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN 
ENERGETYCZNYCH AGROENERGIA, Boguchwała

(72) STACHOWICZ FELIKS; NIEMIEC WITOLD;  
TRZEPIECIŃSKI TOMASZ; ŚLENZAK WOJCIECH

(54) kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych 
pędów roślin energetycznych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kombajn do zbioru 
i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych umoż-
liwiający wycinanie gotowych do zbioru pędów roślin z równocze-
snym ich rozdrabnianiem na plantacji. Kombajn do zbioru i rozdrab-
niania zdrewniałych pędów roślin energetycznych posiadający ramę 
nośną z układem trójpunktowego mocowania do ciągnika, piły 
tarczowe stanowiące zespół tnący z napędem hydraulicznym (34), 
zespół kół podających, mechanizm rozdrabniający z napędem 
od ciągnika przekładnią łańcuchową, ramą nachylającą ścinane 
rośliny oraz ramiona kierujące je w strefę pił tnących (5) i podajnik 

rurowy pociętych zrębków, charakteryzuje się tym, że zespół tnący 
z napędem hydraulicznym (34) stanowi odrębny zespół połączony 
z obudową (41) poprzez przegub (39) oraz łącznik o zmiennej dłu-
gości, korzystnie śrubę rzymską. Z kolei podajniki (6) umieszczone 
na osiach pił tnących (5) stanowią walce o gładkich powierzchniach 
i średnicy (d2) co najmniej 50 mm, a górne koło dogniatające (10) po-
siada płaskie wzdłużne występy (16) o grzebieniowych nacięciach 
poprzecznych natomiast dolne posiada wzdłużne występy (15) 
o przekroju trójkątnym. Poza tym belka nachylająca (17) o długości 
co najmniej 2500 mm zakończona jest sztywną ramą (19) uformo-
waną z dwóch parabolicznych fragmentów połączonych na końcu 
wymienionej belki (17).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122924 (22) 2014 03 19

(51) A01K 7/06 (2006.01) 
 A01K 7/00 (2006.01)

(31) BA 201300042 (32) 2013 03 20 (33) DK

(71) R2 AGRO A/S, Hedensted, DK
(72) ARENTOFT MOGENS, DK;  

MORTENSEN LARS KJAER, DK

(54) zawór do wody pitnej
(57) Obudowa zaworu (1) jest wyposażona w górny haczyk (9), 
który to haczyk może chwytać drut siatki klatki norek oraz spręży-
ste ramię (11) na dolnej stronie obudowy. Ramię jest wyposażone 
w co najmniej jedno wgłębienie (12 i 13), które może zaczepiać się 
wokół znajdującego się pod spodem drutu siatki. Zawór jest prze-
znaczony do montowania na klatkach norek.

(7 zastrzeżeń)
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U1 (21) 121855 (22) 2013 03 18

(51) A41B 13/08 (2006.01)

(71) KOŁODZIŃSKA EWA, Boguszów-Gorce
(72) KOŁODZIŃSKA EWA

(54) Bielizna modułowa dla niemowląt
(57) Bielizna modułowa dla niemowląt składa się z 4 części: ko-
szulki, kaftanika, majtek i spodenek, które można łączyć na zasadzie 
góra-dół lub, poza majtkami, nosić oddzielnie. Dzięki ujednolico-
nemu elementowi łączącemu (2ab) uzyskujemy 7 wersji bielizny 
jedno- lub dwuczęściowej. Podwójny element łączący w majtkach 
i spodenkach, elementy ściągające w koszulce i kaftaniku (1) oraz 
spodenkach (3) powodują, że jeden model bielizny mieści w sobie 
3 standardowe rozmiary niemowlęce.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121862 (22) 2013 03 20

(51) A47C 17/80 (2006.01) 
 B60N 2/34 (2006.01) 
 B60P 3/39 (2006.01)

(71) SKIBA KRZYSZTOF FIRMA TRAF, Wólka Podleśna
(72) SKIBA KRZYSZTOF

(54) Modułowe łóżko jako wyposażenie turystyczne 
samochodu

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest modułowe łóżko, jako 
turystyczne wyposażenie samochodu, wykorzystywane również, 
jako kanapa i stół. Modułowe łóżko, stanowiące turystyczne wy-
posażenie samochodu, zbudowane z płyt mocowanych do ele-
mentów wyposażenia pojazdu, charakteryzuje się tym, że stanowi 
go łóżko utworzone z płyt, z których dwie (1, 2) połączone są za-
wiasami (3) i jedna z nich (1) przymocowana jest, najkorzystniej 
za pomocą taśm mocujących (4) o regulowanej długości, przeple-
cionych przez wykonane w niej otwory (5), do pleców (6) oparcia (7) 
tylnego siedzenia (8) samochodu. Z kolei połączona z nią płyta (2), 
przy skrajnej krawędzi (9), wyposażona jest w taśmy nośne (10), 
również o regulowanej długości, połączone z nią najkorzystniej 

poprzez otwory (11) i zaczepy (12), mocujące ją w stanie rozłożenia 
do wsporników (13) zagłówków (14) oparć (15) przednich foteli (16)  
samochodu. Pozostałą część łóżka stanowią dwie płyty (19, 20),  
dopasowane kształtem i wymiarem do przestrzeni bagażowej 
samochodu, oraz podpora (21) o wysokości równej wysokości zło-
żonego tylnego siedzenia (8), korzystnie zestawiona z dwóch par 
płyt, z których jedna posiada co najmniej po dwa wycięcia, łączące 
je wzajemnie poprzez analogiczne wycięcia w drugiej parze płyt. 
Przedmiotem wynalazku są inne rozwiązania modułowego łóżka, 
stanowiącego turystyczne wyposażenie samochodu.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121882 (22) 2013 03 26

(51) A47F 5/10 (2006.01) 
 G09F 1/00 (2006.01)

(71) TACZALSKI JERZY, Warszawa
(72) TACZALSKI JERZY

(54) składany regał wystawienniczy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany regał wysta-
wienniczy, mający postać prostopadłościanu z półkami, składający 
się z czterech pionowych słupków (1), z których dwa tylne oraz 
dwa przednie słupki połączone są ze sobą za pomocą poziomych 
poprzeczek (2). Do słupków (1) zmocowane są także prostokątne 
półki (3) w sposób obrotowy za pomocą trzpieni, ustalonych jed-
nym końcem w słupkach, a drugim w półkach. W słupkach (1) wy-
konane są pionowe rowki, w których ustalone są w sposób suwliwy 
osłony boczne (6). Trzpienie obrotowe, ustalające półkę względem 
słupków, usytuowane są na tej samej wysokości lub tylne trzpie-
nie, ustalające półkę względem słupków, usytuowane są wyżej niż 
trzpienie przednie.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121870 (22) 2013 03 21

(51) A63B 69/38 (2006.01)

(71) TRIETIAKOW WŁADIMIR, Kraków
(72) TRIETIAKOW WŁADIMIR

(54) kieszeń dla piłek tenisowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest kieszeń dla piłek tenisowych, 
mocowana na pasie (4) wyrobu, w której umieszczone są dwie za-
pasowe piłki (1), upychane powierzchnia piłek jest miękka i lekko 
zdeformowana w metalową ramkę (2), pewnie utrzymująca piłki 
tenisowe podczas wszystkich możliwych ostrych ruchów tenisisty. 
Górna cześć ramki jest umocowana w dolnej części fiksatora (3) tak, 
aby nie było swobodnego ruchu ramki wzdłuż pasa lub swobod-
nego przesuwania ramki z piłkami z obrotem stosunkowo poziomej 
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części fiksatora. Z zewnętrznej strony dwa zakończenia ramki regu-
lują odległość między dwoma pionowymi płaszczyznami ramki.

(1 zastrzeżenie)

DziAł B

rÓŻne  PrOcesy  PrzeMysłOwe;  trAnsPOrt

U1 (21) 121885 (22) 2013 03 27

(51) B04C 5/081 (2006.01) 
 B04C 5/085 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice;  
ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAM KĘTY, 
Kęty

(72) WIENIEWSKI ANDRZEJ; SZCZERBA EDWARD; 
ZACHARIASZ TOMASZ; ŁUCZAK RAFAŁ; KIJAS ADAM; 
PŁAWNY TADEUSZ

(54) hydrocyklon zagęszczająco-klasyfikujący
(57) Hydrocyklon zagęszczająco-klasyfikujący składający się z czę-
ści cylindrycznej (1), do której doprowadzona jest stycznie część 
wlotowa (2) z zabudowaną wewnątrz dyszą wlotową i usytu-
owanej poniżej części stożkowej (4), zakończonej dyszą wylewo-
wą (5), z zabudowaną osiowo wewnątrz hydrocyklonu, w górnej 
strefie części cylindrycznej (1) dyszą przelewową (6), połączoną 
z elementem przelewowym usytuowanym nad częścią cylin-
dryczną (1), charakteryzuje się tym, że stosunek wysokości części 
cylindrycznej (1) do jej średnicy wynosi 1:1, przy czym średnica 

części cylindrycznej (1) wynosi 500 mm, a kąt zbieżności α części 
stożkowej wynosi 12°.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 121871 (22) 2013 03 21

(51) B25B 13/04 (2006.01) 
 B25B 13/08 (2006.01)

(71) MATUSZEWSKI KONRAD, Przeźmierowo;  
MATUSZEWSKI TOMASZ, Przeźmierowo

(72) MATUSZEWSKI KONRAD; MATUSZEWSKI TOMASZ

(54) klucz metalowy płaski dwugłowicowy  
z bolcem oporowym

(57) Klucz metalowy płaski dwugłowicowy z bolcem oporowym, 
charakteryzuje się tym, że w dotychczasową konstrukcję klucza 
płaskiego jedno lub dwugłowicowego wmontowany (wpraso-
wany, wkręcony lub wklejony) został w środkowej wewnętrznej 
części głowicy metalowy bolec (a) zakończony płaską końcówką 
oporową (b).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121877 (22) 2013 03 25

(51) B25J 15/06 (2006.01) 
 B23Q 3/15 (2006.01)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 09 13
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(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KRAKÓWKA TOMASZ

(54) uchwyt akcesoriów
(57) Uchwyt akcesoriów, przeznaczony do mocowania akceso-
riów na korpusie robota mobilnego, ma korpus (1) wyposażony 
w szyny mocujące (2, 3) usytuowane symetrycznie na bocznych 
krawędziach korpusu (1), na których są usytuowane tulejowe 
gniazda (4), przy czym korpus (1) ma rozmieszczone symetrycznie 
otwory (5, 6) przeznaczone dla elementów mocujących korpus (1) 
do platformy (7) robota.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121852 (22) 2013 03 16

(51) B26F 1/02 (2006.01) 
 B26F 1/32 (2006.01) 
 B65G 15/30 (2006.01)

(71) PAJĄK JAN  
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY TERMET, 
Dąbrowa Górnicza

(72) PAJĄK JAN; GABRYŚ GRZEGORZ

(54) Dziurkacz do taśm transporterowych przenośników 
taśmowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dziurkacz do taśm 
transporterowych przenośników taśmowych, który charakteryzuje 
się tym, że ma korpus (10) wyprofilowany na kształt litery (L), do któ-
rego dolnej części jest przykręcona obejma (5) w kształcie tulei, 
a w górnej części na wałku mocowanym do korpusu (10) śrubą (3) 
z nakrętką jest osadzone koło (2) z mimośrodowym wycięciem (17) 
na obwodzie i z umocowaną do niego dźwignią (1) zakończoną 
drugostronnie gumową rękojeścią (18). W wycięciu (17) koła (2) 
na kołku (14) jest osadzona przesuwnie prowadząca tuleja (4) po-
ruszająca się w obejmie (5), przy tym na kołku (14) jest osadzona 
również rolka, natomiast w dolnej części tulei (4) jest usytuowany 
nagwintowany otwór, w który jest wkręcona końcówka wybijaka (6) 
współpracująca z matrycą (7) usytuowaną w korpusie (10). W pew-
nej odległości od obejmy (5), w podłużnym wycięciu (19), za po-
mocą śruby jest umocowany dystans (8) z pilotem (9) ustalającym 
stałą odległość pomiędzy wybijanymi otworami, ze sprężyną (12) 
i gałką (20).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121869 (22) 2013 03 20

(51) B41K 1/44 (2006.01) 
 B41K 1/50 (2006.01)

(71) STAŃCZYK BARTŁOMIEJ, Warszawa
(72) STAŃCZYK BARTŁOMIEJ

(54) urządzenie do tłumienia impulsów akustycznych
(57) Urządzenie do tłumienia impulsów akustycznych składa się 
z górnej płyty gumopodobnej, sztywnej masywnej płyty (2) oraz 
elastycznej (3), podatnej płyty pod masywną płytę. Taki układ poło-
żony jest na płycie stołu (4) lub biurka i znacznie obniża natężenie 
impulsu dźwiękowego w czasie uderzania datownika/stemplowni-
cy (1) o kopertę lub inny dokument.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121883 (22) 2013 03 26

(51) B60R 3/04 (2006.01)

(71) KALITA ANDRZEJ, Warszawa
(72) KALITA ANDRZEJ

(54) szczotka do czyszczenia butów
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szczotka do czyszcze-
nia butów, zwłaszcza ze śniegu, przed wejściem do samochodu, za-
wierająca element mocujący szczotkę i połączoną z nim obrotowo 
część właściwą szczotki, charakteryzująca się tym, że element mo-
cujący szczotkę stanowi metalowy klips (1), korzystnie wykonany 
ze sprężystej blachy o grubości ok. 0,3 mm, przeznaczony do na-
sunięcia na ściankę kieszeni bocznej drzwi samochodu, część wła-
ściwa szczotki (3) ma postać zasadniczo płaskiej płytki, korzystnie 
wykonanej z tworzywa sztucznego, w której zamocowane są wło-
sy szczotki, przy czym część właściwa szczotki (3) połączona jest 
obrotowo z częścią mocującą (1) tak, że w stanie zamkniętym przy-
lega do części mocującej (1), a korzystnie część właściwa szczotki (3) 
jest zaopatrzona w magnes (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121859 (22) 2013 03 19

(51) B62B 9/10 (2006.01)

(71) CZUPRYNA SŁAWOMIR CENTER TUNING, Częstochowa
(72) CZUPRYNA SŁAWOMIR; CZUPRYNA JAROSŁAW

(54) gondola wózka zwłaszcza dziecięcego
(57) Opracowana gondola wózka dziecięcego, wykonana metodą 
termoformowania lub wtrysku z tworzyw sztucznych, korzystnie 
z materiałów PE (polietylen lub polieten), ABS (poli(akrylonitryl- 
-co-butadien-co-styren)), PMMA (poli(metakrylan metylu) lub z płyt 
dwuwarstwowych ABS PMMA A, charakteryzuje się tym, że na 
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zewnętrznej powierzchni (2) gondoli (1) umieszczony jest dekora-
cyjny motyw (3), naniesiony korzystnie technikami sitodruku albo 
druku albo natrysku albo poprzez oklejanie foliami ozdobnymi.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121861 (22) 2013 03 20

(51) B62D 63/06 (2006.01)

(71) SORTER  
SPÓŁKA JAWNA  
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom

(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW; ZIOMEK MICHAŁ

(54) wózek sadowniczy o lekkiej konstrukcji, zwłaszcza 
do transportu skrzynio-palety z owocami

(57) Wózek sadowniczy lekki, zwłaszcza do transportu skrzynio-
palet z owocami, według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że zbudowany jest z jednego dyszla centralnego (1), wykona-
nego z dowolnego rodzaju rury, profilu lub innego kształtownika, 
zamkniętego lub otwartego, który przechodzi wzdłuż osi wózka, 
i na końcu dyszla centralnego (1), z przodu wózka, jest zaczep kulo-
wy (6), osadzony za pomocą odpowiednich śrub (6a) i nakrętek (6b) 
na np. rurze (5) zaczepu kulowego (6), wzmocnionej wzmoc-
nieniem zaczepu (9), która umiejscowiona jest w otworze przed-
nim dyszla centralnego (1). Tył dyszla centralnego (1) zakończony 
jest uchwytem kulowym (4), np. przyspawanym do np. rury (19) 
uchwytu kulowego (4), odpowiednio połączonej z tylnym otwo-
rem dyszla centralnego (1). Miejsca podtrzymujące skrzynio-paletę 
odpowiednio przymocowane do dyszla centralnego (1), stanowią 
w części przedniej wózka profil przedni (2), osadzony prostopadle 
na dyszlu centralnym (1), podtrzymujący skrzynio-paletę z przodu, 
na którym umieszczony jest od góry ogranicznik skrzynio-palety, 
prawy (8) i lewy (7), oraz profil tylny (2a), osadzony prostopadle 
do dyszla centralnego (1), który wyposażony jest w ogranicznik 
tylny, prawy (10) i lewy (11), na których ustawia się skrzynio-paletę 
z owocami. Ograniczniki (7, 8, 10, 11), blokują przemieszczanie się 
skrzynio-palety na wózku.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121849 (22) 2013 03 15

(51) B64D 17/64 (2006.01)

(71) AIR-POL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Legionowo

(72) BANASZKIEWICZ DARIUSZ

(54) złącze taśmy wyciągającej rsl spadochronu 
zapasowego z taśmą łączącą pilocik spadochronu 
zapasowego z jego osłoną

(57) Istota złącza, w którym pętla linki łączącej linę wyciągają-
cą z taśmą pilocika jest rozłącznie połączona z tą taśmą pilocika, 
polega na tym, że w taśmie (1) pilocika jest wykonany otwór (2) 
a w miejscu odpowiadającym położeniu tego otworu (2) taśma (1) 
pilocika jest złożona tworząc zakładkę (3), przy czym pętla (4) linki (5) 
łączącej linę wyciągającą (6) z taśmą (1) pilocika jest wprowadzona 
w otwór (2) taśmy (1) pilocika i obejmuje górną część zakładki (3) 
taśmy (1) pilocika.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121876 (22) 2013 03 27

(51) B65D 1/02 (2006.01)

(71) P.P.H.U. POLIPACK  
SPÓŁKA JAWNA 
IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ, 
Gościcino

(72) KOLMETZ KATARZYNA; WACHOWICZ ANNA

(54) Butelka Pet
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji butelki PET, cechującej się obniżoną pracochłonnością 
wykonania i niższym w porównaniu ze znanymi ciężarem jed-
nostkowym (masą użytego surowca termo plastycznego). Butelka 
PET charakterystyczna tym, że ma postać walca o wysokości (Lcał) 
stanowiącej w przybliżeniu 1,38 średnicy nominalnej (Dnom), który 
przechodzi łukami od spodu w dolną płaską pierścieniową pod-
stawę, mającą wewnętrzną średnicę denka (Dden) odpowiadającą 
w przybliżeniu 0,72 średnicy nominalnej (Dnom) i przechodzące-
go od góry w gwintowaną część walcową z nakręconą nakrętką 
o średnicy (dnak) wynoszącej w przybliżeniu 1,17 średnicy nominal-
nej (Dnom) i o wysokości nakrętki (Lnak) odpowiadającej w przybliże-
niu 0,23 średnicy nominalnej (Dnom), przy czym całkowita wysokość 
butelki wraz z nakrętką (Lcał) wynosi w przybliżeniu 1,64 średnicy 
nominalnej (Dnom), a jej nakrętka ma pionowo osiowe drobne ryflo-
wanie na całej wysokości nakrętki (Lnak) i jest zaopatrzona na czoło-
wej powierzchni w liczne wykonane w masie oznaczenia alfa nu-
meryczne, a denko butelki w obszarze ograniczonym wewnętrzną 
średnicą denka (Dden), jest zaopatrzone w krótki łukowy wspoma-
gający otwieranie aces.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2013 10 24
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U1 (21) 121886 (22) 2013 03 27

(51) B65D 1/10 (2006.01) 
 A45D 40/00 (2006.01)

(71) P.P.H.U. POLIPACK  
SPÓŁKA JAWNA 
IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ, 
Gościcino

(72) KOLMETZ KATARZYNA; WACHOWICZ ANNA

(54) słoik Pet
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wej konstrukcji słoika PET, cechującej się obniżoną pracochłon-
nością wykonania i niższym w porównaniu ze znanymi ciężarem 
jednostkowym (masą użytego surowca termo plastycznego). 
Słoik PET charakterystyczny tym, że ma postać walca o wyso-
kości (Lcał) stanowiącej w przybliżeniu 0,57 średnicy nominal-
nej (Dnom), który przechodzi łukami od spodu w dolną płaską pier-
ścieniową podstawę, mającą wewnętrzną średnicę denka (Dden) 
odpowiadającą w przybliżeniu 0,85 średnicy nominalnej (Dnom) 
i przechodzącego od góry w gwintowaną część walcową pod na-
krętkę o średnicy (dnak) wynoszącej w przybliżeniu 0,88 średnicy 
nominalnej (Dnom) i o wysokości nakrętki (Lnak) odpowiadającej 
w przybliżeniu 0,13 średnicy nominalnej (Dnom), przy czym cał-
kowita wysokość słoika bez nakrętki (Lcał) wynosi w przybliżeniu 
1,57 średnicy nominalnej (Dnom), a denko słoika w obszarze ogra-
niczonym wewnętrzną średnicą denka (Dden) jest zaopatrzone 
w krótki łukowy wspomagający otwieranie aces.

(1 zastrzeżenie)

DziAł c

cheMiA  i  MetAlurgiA

U1 (21) 121884 (22) 2013 03 26

(51) C02F 1/40 (2006.01) 
 E03F 5/16 (2006.01) 
 B01D 17/028 (2006.01)

(71) BIAŁAS TOMASZ ECO-PLAST, Pleszew
(72) BIAŁAS TOMASZ

(54) separator węglowodorów
(57) Separator węglowodorów składa się z komory osadnika i ko-
mory filtracji oddzielonych, od siebie przegrodą z filtrem koalescen-
cyjnym. Wyposażony jest w pływakowy system automatycznego 
zamknięcia oraz obejście hydrauliczne. Separator charakteryzuje 
się tym, że obejście (5) hydrauliczne poprowadzone jest na ze-
wnątrz separatora i przyłączone do wlotu (7) i wylotu (8) separatora 
na wysokości powyżej poziomu nominalnego oczyszczanej cieczy, 

a dodatkowo na wlocie (7) wyposażone jest w regulator (9) prze-
pływu.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121874 (22) 2013 03 22

(51) C02F 1/74 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) WOLIŃSKI JAN; KRYPA ANDRZEJ

(54) urządzenie do napowietrzania ścieków
(57) Urządzenie składające się z dwóch zbiorników wyposażone 
w pompę charakteryzuje się tym, że nad zbiornikiem (1) posado-
wiona na konstrukcji (2) pompa odśrodkowa (5) zasilana silnikiem 
elektrycznym (3) połączona jest przewodem rurowym (4) z turbiną 
Peltona (8) posadowioną na konstrukcji (7) nad zbiornikiem (6). Tur-
bina Peltona (8) połączona z generatorem prądotwórczym (9).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121881 (22) 2013 03 26

(51) C02F 11/14 (2006.01)

(71) EKOAQUA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(72) SUKIENNIK JACEK; GRACZYK JAROSŁAW

(54) urządzenie do ciągłej utylizacji osadów
(57) Rozwiązanie dotyczy urządzenia do ciągłej utylizacji metodą 
chemiczną, osadów pochodzących głównie z miejskich oczyszczal-
ni ścieków. Urządzenie stanowi co najmniej jedna sekcja zawierają-
ca rurę zewnętrzną (4) łączoną poprzez nakręcone na nią nakrętki 
kontrujące (6), które za pomocą śrub (7) dociągane są do bloku 
początkowego (1) oraz zawiera rurę wewnętrzną (5) połączoną 
trwale bądź rozłącznie z blokiem początkowym (1) wyposażonym 
w króćce wlotowe (2) i wylotowe (3), przy czym rura wewnętrzna (5) 
nachodzi na element przelotowy (10) poprzez uszczelki i kończy się 
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przed stożkiem bloku końcowego (8) łączącego się z rurą zewnętrz-
ną poprzez pakiety uszczelniające za pomocą nakrętek (6) i śrub (7). 
Na rurze zewnętrznej są grzałki (12), przy czym w przestrzeni mię-
dzyrurowej urządzenia ewentualnie są elementy rotujące (11). Urzą-
dzenie to w układzie wielosekcyjnym, w sekcjach pośrednich 
posiada blok (9) z elementem przelotowym (10) łączony poprzez 
pakiety uszczelniające z rurą zewnętrzną (4) za pomocą nakrętek (6) 
i śrub (7).

(2 zastrzeżenia)

DziAł e

BuDOwnictwO;  gÓrnictwO;  
kOnstrukcJe  zesPOlOne

U1 (21) 121878 (22) 2013 03 25

(51) E01B 7/02 (2006.01) 
 B61L 5/02 (2006.01)

(71) JAROMIN EUGENIUSZ  
ZAKŁAD MECHANICZNY ROZKOP, Imielin

(72) JAROMIN EUGENIUSZ

(54) iglica torowa sprężysta
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest iglica torowa spręży-
sta zastosowana w rozjazdach wąskotorowy, zwłaszcza kopalnianej 
kolei podziemnej. Iglica torowa sprężysta składa się z dwóch połą-
czonych trwale ze sobą części. Iglicy właściwej (1) współpracującej 
z szyną oporową (10) i szyny łączącej (2), z odpowiednio ukształ-
towanym odcinkiem sprężystym (3). Odcinek sprężysty wykonany 

jest poprzez zmniejszenie szerokości stopki szyny. Iglica sprężysta 
jest połączona za pomocą łubków (4) z szyną skrzydłową (5) krzy-
żownicy, oraz za pomocą łapek (6) z płytą krzyżownicy (7). Iglica 
sprężysta leży na ślizgach (8), po których przesuwa się w czasie 
przekładania zwrotnicy rozjazdu. Ślizgi (8) mają odpowiednio wy-
profilowane podpory (9), które utrzymują właściwy rozstaw toru 
i zapobiegają przewróceniu się iglicy sprężystej w trakcie toczenia 
się po niej koła wozu.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121854 (22) 2013 03 18

(51) E03B 3/16 (2006.01)

(71) MACKIEWICZ MAREK, Łomża
(72) MACKIEWICZ MAREK

(54) krąg studzienny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krąg studzienny, któ-
ry charakteryzuje się tym, że od spodu ma występ o kształcie 
w przekroju trapezu (1) o zewnętrznej ścianie bocznej pionowej (2) 
i wewnętrznej w kształcie litery „L” (3), powierzchni górnej części 
uzupełniającej spód tworzących kształt zamka w podstawie (4) 
i po trzy zestawy wgłębień (5) co 120 stopni o kształcie prostopa-
dłościanu każde do osadzenia wkładek (6).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121890 (22) 2013 03 28

(51) E04B 1/00 (2006.01)

(71) KUSZNIEREWICZ TOMASZ OPTEM 
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk;  
OSSOWSKI PIOTR OPTEM 
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk

(72) KUSZNIEREWICZ TOMASZ; OSSOWSKI PIOTR;  
WÓJCIAK SEBASTIAN

(54) zespół płyty balkonowej
(57) Zespół płyty balkonowej stanowi płytę pomostową (1) oraz 
zawiera elementy, łączące tę płytę z płytą stropową budynku. Pły-
ta pomostowa (1) zawiera powierzchnię użytkową (2), korzystnie 
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w wykonaniu antypoślizgowym i zamocowana jest do co najmniej 
dwóch belek prefabrykowanych (3), połączonych z płytą stropo-
wą (4) budynku za pośrednictwem trzpieni łączących (5). Płytę 
pomostową (1) stanowi kryta płyta kratowa, zawierająca od spodu 
strukturalną kratę. Pomiędzy belkami prefabrykowanymi (3), a kra-
wędzią (7) płyty stropowej (5) znajduje się przekładka termoizola-
cyjna (8).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 121858 (22) 2013 03 19

(51) E04B 1/80 (2006.01) 
 E04B 1/76 (2006.01) 
 E04C 2/20 (2006.01) 
 E04C 2/30 (2006.01) 
 E04F 13/08 (2006.01)

(71) MROZOWSKI JERZY ART2M, Warszawa
(72) MROZOWSKI JERZY

(54) system
(57) System Parotec 3 Generation przez zastosowanie otwartych 
otworów w krawędziach bocznych płyt, umożliwia odprowadze-
nie wody i wilgoci ze ścian budynku, zaprawy klejowej i powietrza 
z przestrzeni między ścianą, a płytami. System chroni ściany ze-
wnętrzne przed zawilgoceniem.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122218 (22) 2013 07 08

(51) E04B 7/00 (2006.01) 
 E04D 13/15 (2006.01)

(71) FASADA PLUS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świdnica

(72) MASŁYK RAFAŁ; MAZUR MARIAN

(54) Daszek metalowy jednospadowy
(57) Daszek metalowy jednospadowy ma konstrukcję nośną 
utworzoną z ukośnych ramowych wsporników (1) i mocowanych 
na nich poprzecznych łat oraz pokrycie złożone z wzdłużnych bla-
szanych paneli łączonych ze sobą na rąbek stojący. Daszek posia-
da założony na dolną poprzeczną łatę (2) i zewnętrzne końcówki 
ukośnych ramowych wsporników (1) profil startowy (5) mający 
w poprzecznym przekroju kształt otwartego przy dolnym przed-
nim narożniku prostokąta z wierzchnią ścianką łączącą się z przodu 
z odgiętą do dołu przednia listwą zaczepową, a od tyłu zakończoną 
wysuniętym, uformowanym w kształt leżącej litery „u” zaczepem 
wzdłużnych paneli, z którym łączy się ścianka czołowa zakończona 
u dołu skierowana do przodu dolną listwą zaczepową, przy czym 
wzdłużne blaszane panele mają przy dolnej krawędzi, zagięte pod 

spód i do przodu, dostosowane do zaczepu wzdłużnych paneli, 
listwy chwytne.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121887 (22) 2013 03 28

(51) E04C 5/06 (2006.01) 
 E02D 5/18 (2006.01)

(71) SKORUPKA MARIA  
ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
PREFABUD, Piaski Zamiejskie

(72) ZAWADZKI TADEUSZ

(54) kosz zbrojeniowy do ściany szczelinowej
(57) Kosz zbrojeniowy do ściany szczelinowej, zawierający pro-
stokątną siatkę od wykopu i prostokątną siatkę od gruntu, które 
to siatki mają równomiernie rozmieszczone pręty pionowe oraz 
prostopadle do nich równomiernie rozmieszczone pręty poziome; 
dwie pionowe belki o przekroju poprzecznym prostokątnym, za-
mocowane pomiędzy siatkami do przeciwległych, bocznych koń-
ców siatek, przy czym każda belka składa się z pionowych prętów 
belki, rozmieszczonych w narożnikach przekroju poprzecznego 
belki, charakteryzuje się tym, że pręty pionowe belki (31, 41) są usta-
lone względem siebie za pomocą pręta łącznikowego belki (32, 42), 
nawiniętego wokół nich według przebiegu zasadniczo spiralnego, 
rozpoczynającego się na dole i kończącego na górze belki (30, 40) 
i trwale złączonego z prętami pionowymi belki (31, 41) w punktach 
styku (33, 43).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121860 (22) 2013 03 20

(51) E04H 12/12 (2006.01) 
 H01Q 1/12 (2006.01)

(71) NAVITEL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mielec

(72) MORDEC WOJCIECH
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(54) Maszt telekomunikacyjny
(57) Maszt telekomunikacyjny z żerdzią z betonu wirowanego, 
instalacją odgromową, platformą serwisową i drabiną usytuowaną 
do wysokości platformy, urządzeniami radiowymi z anteną i prze-
wodami elektrycznymi prowadzonymi wewnątrz żerdzi charakte-
ryzuje się tym, że do monolitycznej żerdzi (1) w kształcie drążonego 
walca o przekroju zwężającym się ku wierzchołkowi, przymocowa-
na jest wzdłużnie konstrukcja wsporcza w postaci podłużnego 
słupa (3), na którym w części wystającej ponad wierzchołek żer-
dzi (1), usytuowane są urządzenia radiowe z anteną (4), przy czym 
trzon (1a) żerdzi (1) usadowiony jest bezpośrednio w gruncie (2) 
na głębokości co najmniej trzech metrów.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121838 (22) 2013 03 15

(51) E06B 5/10 (2006.01) 
 E06B 3/00 (2006.01)

(71) KRAM URSZULA  
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VARIM, Bochnia

(72) KRAM JAROSŁAW

(54) Drzwiczki rewizyjne
(57) Drzwiczki, przeznaczone do osłony elementów sterowni-
czych układów instalacyjnych, zwłaszcza domowego wyposaże-
nia, zawierające ramę osadczą, skrzydło zamykające, połączenie 
zawiasowe, charakteryzuje się tym, że rama osadcza (1) zawierająca 
połączenie zawiasowe (2) skrzydła zamykającego (3) jest zaopa-
trzona w przelotowe okna (4) połączone z wewnętrznymi gniaz-
dami utworzonymi przez zewnętrzne oporowe progi, przy czym 
zewnętrzne oporowe progi tworzące wewnętrzne gniazda są za-
opatrzone w płaszczyzny oporowe (7) przylegania wewnętrznej 
krawędzi (8) skrzydła zamykającego (3) zaopatrzonego w bolce za-
wiasowe i pryzmy blokady zamknięcia (10).

(4 zastrzeżeń)

DziAł F

MechAnikA;  OŚwietlenie;  OgrzewAnie; 
uzBrOJenie;  technikA  MinerskA

U1 (21) 122853 (22) 2010 10 18

(51) F16B 23/00 (2006.01)

(96) 2010 10 18  EP 10425335.6
(97) 2012 04 18  Europejski Biuletyn Patentowy 2012/16

(71) Fontana Fasteners R.D.S.r.l., Vedduggio con Colzano, IT
(72) FONTANA LUIGI, IT

(54) Śruba do precyzyjnego dokręcania
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest śruba, zawierająca 
gwintowany trzonek oraz łeb (14), w którym jest utworzone wgłę-
bienie, które jest przeznaczone do łączenia z narzędziem dokrę-
cającym, oraz które ma profil zewnętrzny z wieloma występami, 
zawierający szereg rozmieszczonych obwodowo, promieniowych 
występów (20), z których każdy jest ograniczony przez dwa promie-
niowe boki, które znajdują się w odpowiednich płaszczyznach, roz-
ciągających się przez oś wzdłużną (18) śruby, oraz przez środkową 
powierzchnię czołową (26), która łączy promieniowe zewnętrzne 
końce boków (24). Promieniowe końce wewnętrzne przyległych 
boków (24), przyległych występów (20) są połączone przez odpo-
wiednie powierzchnie łączące, z których każda ma profil w kształ-
cie litery V, utworzony przez dwie nachylone powierzchnie czoło-
we (28), które łączą się w narożu (30), które jest zawrócone w stronę 
osi wzdłużnej (18).

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 122854 (22) 2012 07 03

(51) F16B 23/00 (2006.01)

(31) TO2011A000584 (32) 2011 07 04 (33) IT

(96) 2012 07 03  EP 12174722.4
(97) 2013 01 09  Europejski Biuletyn Patentowy 2013/02

(71) Fontana Fasteners R.D.S.r.l., Vedduggio con Colzano, IT
(72) FONTANA LUIGI, IT

(54) Śruba do precyzyjnego dokręcania
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest śruba (10), która umoż-
liwia precyzyjne dokręcanie. Zawiera ona gwintowany trzon (12) 
i łeb (14), mający wielogarbny profil zewnętrzny, zawierający szereg 
rozmieszczonych wzdłuż obwodu garbów (16). Każdy garb (16) jest 
ograniczony przez dwa boki (18) mające przynajmniej część pro-
mieniową, zawartą w odpowiedniej płaszczyźnie, przechodzącej 
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przez wzdłużną oś (20) śruby (10) i przez przednią powierzchnię (22), 
która łączy promieniowo zewnętrzne końce obu boków (18).

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 121880 (22) 2013 03 25

(51) F16L 37/14 (2006.01) 
 F16J 15/14 (2006.01)

(71) FUDAŁA STEFAN, Jaworzno;  
FUDAŁA PIOTR, Kraków

(72) FUDAŁA STEFAN; FUDAŁA PIOTR

(54) szybkozłączne złącze typu stecko,  
zwłaszcza do wysokich ciśnień

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szybkozłączne złącze 
typu Stecko, stosowane w hydraulice siłowej i sterowniczej, zwłasz-
cza do wysokich ciśnień. Szybkozłączne złącze zbudowane jest 
ze złącza gniazdowego (1), na powierzchni wewnętrznej którego 
o mniejszej średnicy wykonany jest obwodowy rowek, w którym 
osadzona uszczelka (3) uszczelnia względem siebie złącza (1, 2) 
po ich połączeniu i zblokowaniu przetyczką (5). Podkładka spręży-
sta (4) jest osadzona między powierzchnią oporową złącza gniaz-
dowego (1), a powierzchnią oporową złącza wtykowego (2).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 121875 (22) 2013 03 22

(51) F23L 13/00 (2006.01) 
 F24B 1/185 (2006.01)

(71) TATAREK JERZY  
ZAKŁAD ELEKTRONICZNY TATAREK, Wrocław

(72) KOPEĆ JERZY

(54) Przepustnica powietrza
(57) Przepustnica powietrza, przeznaczona zwłaszcza do sto-
sowania w kominkowych systemach grzewczych, wyposażona 
w króciec oraz przesłonę poruszaną serwomechanizmem, cha-
rakteryzuje się tym, że w króćcu (1) wzdłużnie zamocowana jest 
przegroda (2), a po każdej stronie przegrody (2) zainstalowana jest 

obrotowa przesłona (4), każda złączona z poruszającym ją serwo-
mechanizmem (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121857 (22) 2013 03 19

(51) F23Q 1/02 (2006.01) 
 F02P 23/02 (2006.01)

(71) OKUPSKI SŁAWOMIR, Pionki
(72) OKUPSKI SŁAWOMIR

(54) zapłonnik tarciowy pociągowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zapłonnik tarciowy 
pociągowy, składający się z blaszki od knota (1), w której osadzony 
został lont (4) oraz sznurek z masą potarkową (3). W kanale blaszki 
oraz na końcówce lontu umieszczona została masa zapałczana (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122913 (22) 2014 03 17

(51) F24C 15/20 (2006.01) 
 B01D 46/00 (2006.01)

(31) MI2013A000414 (32) 2013 03 19 (33) IT

(71) Elica S.p.A., Fabriano, IT
(72) GARGIULO ANTONELLO, IT

(54) Moduł do okapów zasysających
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy modułu dla okapów zasysa-
jących i okapu zawierającego wspomniany moduł. Moduł cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera elastyczny lub sztywny element 
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filtrujący (2), w którym materiałem filtrującym jest materiał z two-
rzywa sztucznego, metalu lub silikonu z wzajemnie połączonymi, 
otwartymi komórkami.

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 121872 (22) 2013 03 22

(51) F42B 33/04 (2006.01) 
 F42B 33/06 (2006.01)

(71) MESKO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna

(72) KĘPAS MICHAŁ; STĘPIEŃ MAREK; WALKIEWICZ RAFAŁ

(54) urządzenie do wykręcania zapalników 
i zapłonników z nabojów

(57) Urządzenie utworzone jest z płyty podstawy, na której osa-
dzone są równolegle dwa wsporniki pryzmatyczne lewe (4) i dwa 
wsporniki pryzmatyczne prawe, na których zamocowane są klam-
ry zaciskowe (8 i 9) zakończone zaczepami (10 i 11) zazębiające się 
z zatrzaskami (12 i 13) podpartymi w dolnej części sprężynami. 
W górnej części zatrzaski (12 i 13) połączone są belką zaczepu (20), 
a klamry zaciskowe (8 i 9) połączone są belką zaciskową (22). Pod 
klamrami zaciskowymi (8 i 9) na śrubach (23) ze sprężynami pod-
wieszone są belki. Od góry na klamrach zaciskowych (8 i 9) zamo-
cowane są śruby dociskowe z dźwigniami.

(1 zastrzeżenie)

DziAł g

FizykA

U1 (21) 121856 (22) 2013 03 18

(51) G01N 1/00 (2006.01) 
 G01N 1/22 (2006.01)

(71) CHMIEL MAREK, Warszawa;  
RUSEK ANDRZEJ, Częstochowa;  
KITYK IVAN, Częstochowa

(72) CHMIEL MAREK; RUSEK ANDRZEJ; KITYK IVAN

(54) specjalistyczny pojazd samochodowy do zdalnego 
monitoringu substancji gazowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mobilne urządzenie 
lidarowe do monitoringu na dużych odległościach produktów 
spalania i substancji chemicznie niebezpiecznych. System lidarowy 
do detekcji gazów CO2, CO, H2O, SO2 i innych. Istotą opracowania 
zgłaszanego jest połączenie pracy lasera dalekiego zasięgu (5) 
z galwano skanerem (4) jak również osiągnięcie określenia składu 
i struktury substancji gazowych poprzez zastosowanie do lasera 
CO2 dalekiego zasięgu z galwanoskanerem teleskopu skupiającego 
fotodetektora oraz fotodetektora współpracującego z systemem 
pomiarowo analizującym.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121879 (22) 2013 03 25

(51) G03B 15/00 (2006.01) 
 G01J 5/00 (2006.01) 
 G01K 1/02 (2006.01) 
 G02B 27/20 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) BOGUCKI RYSZARD; MULARCZYK ROMAN;  

SŁOTA MARCIN; KAJEWSKI BRONISŁAW

(54) Przyrząd do inspekcji i kontroli  
w trudno dostępnych miejscach

(57) Przyrząd ma zamocowaną przegubowo na wysięgniku (1) 
głowicę (2) z kamerą wideo (3), pirometrycznym czujnikiem (4), 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 02 18
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laserowym wskaźnikiem (5) i oświetlającymi diodami LED (6). 
Na wysięgniku (1), poniżej rękojeści (7) uchwytu (8), jest zamoco-
wany zespół (9) z wyświetlaczem (10) temperatury i monitorem 
wideo (11). W rękojeści (7) uchwytu (8) z jednej strony jest zamonto-
wany włącznik (12) laserowego wskaźnika (5) i oświetlających diod 
LED (6), a z drugiej strony mikrofon (13).

(1 zastrzeżenie)

DziAł h

elektrOtechnikA

U1 (21) 121864 (22) 2013 03 20

(51) H02B 1/38 (2006.01) 
 H02B 1/44 (2006.01) 
 H05K 5/02 (2006.01)

(71) METAL BOX  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bogucin Mały

(72) ŚCIĄŻKO TOMASZ

(54) szafka aparatury 
urządzeń sterowniczo rozdzielczych

(57) Szafka aparatury urządzeń sterowniczo rozdzielczych, prze-
znaczona do stosowania w instalacjach rozprowadzających media, 
przeznaczona zwłaszcza do zabudowy w ściennych elementach 
budowlanych, głównie w pomieszczeniach mieszkalnych, zawie-
rająca prostopadłościenny korpus, drzwiczki, charakteryzuje się 
tym, że ma prostopadłościenny korpus zaopatrzony w rozłącznie 
mocowany elementami złącznymi, zespół drzwiowo ościeżnicowy 
łączony poprzez osłonowe wysięgniki, w którym ościeżnica ze-
społu drzwiowo ościeżnicowego jest połączona z usztywnionymi 
drzwiami (6) kształtowymi zawiasami (7), a prostopadłościenny kor-
pus ma zewnętrzne krawędzie dystansowe wzmocnione usztyw-
niającymi nakładkami przytwierdzonymi w narożach, przy czym 
ościeżnica (5) zespołu drzwiowo ościeżnicowego ma wewnętrz-
ne ukształtowanie wgłębne mieszczące usztywnione drzwi (6), 
a po zewnętrznej stronie ma krawędź oporowo maskującą (12).

(7 zastrzeżeń)
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1 2 3
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1 2 3
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zgłoszenia Int. Cl. Strona
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403297 G09B (2006.01) 49
403298 A23L (2006.01) 3
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403326 C09D (2006.01) 24
403327 C08J (2006.01) 23
403328 B63C (2006.01) 17
403329 A23B (2006.01) 3
403334 F24F (2006.01) 43
403335 B63C (2006.01) 16
403337 F03B (2006.01) 39
403340 G09B (2006.01) 49
403341 C07H (2006.01) 22
403342 C02F (2006.01) 18

403343 F03D (2006.01) 40
403344 B22F (2006.01) 11
403345 A61K (2006.01) 6
403346 G01N (2006.01) 46
403347 B29C (2006.01) 15
403348 B07B (2006.01) 8
403350 E04F (2006.01) 32
403351 E21B (2006.01) 33
403352 B63B (2006.01) 16
403353 B23Q (2006.01) 12

403354 C02F (2006.01) 20
403355 C08J (2006.01) 24
404178 D06M (2006.01) 29
405341 E04D (2014.01) 31
405585 B22F (2006.01) 11
405789 C08J (2006.01) 22
407440 F16H (2006.01) 40
407529 E21C (2006.01) 33
407674 E01C (2006.01) 29

WYKAZ  NUMEROWY  WZORÓW  UŻYTKOWYCH  
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Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

121838 E06B (2006.01) 61
121849 B64D (2006.01) 57
121852 B26F (2006.01) 56
121854 E03B (2006.01) 59
121855 A41B (2006.01) 54
121856 G01N (2006.01) 63
121857 F23Q (2006.01) 62
121858 E04B (2006.01) 60
121859 B62B (2006.01) 56
121860 E04H (2006.01) 60
121861 B62D (2006.01) 57
121862 A47C (2006.01) 54
121863 A01D (2006.01) 53

121864 H02B (2006.01) 64
121869 B41K (2006.01) 56
121870 A63B (2006.01) 54
121871 B25B (2006.01) 55
121872 F42B (2006.01) 63
121873 A01B (2006.01) 53
121874 C02F (2006.01) 58
121875 F23L (2006.01) 62
121876 B65D (2006.01) 57
121877 B25J (2006.01) 55
121878 E01B (2006.01) 59
121879 G03B (2006.01) 63
121880 F16L (2006.01) 62

121881 C02F (2006.01) 58
121882 A47F (2006.01) 54
121883 B60R (2006.01) 56
121884 C02F (2006.01) 58
121885 B04C (2006.01) 55
121886 B65D (2006.01) 58
121887 E04C (2006.01) 60
121890 E04B (2006.01) 59
122218 E04B (2006.01) 60
122853 F16B (2006.01) 61
122854 F16B (2006.01) 61
122913 F24C (2006.01) 62
122924 A01K (2006.01) 53
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iV.  inFOrMAcJe

INFORMACJA  O  ZŁOŻENIU  TŁUMACZENIA  NA  JĘZYK  POLSKI   
ZASTRZEŻEŃ  PATENTOWYCH  EUROPEJSKIEGO  ZGŁOSZENIA  PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej  
klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)

10015279.2 A22B 5/00 (2006.01) 
 A22C 17/00 (2006.01)

CSB-System AG
sposób dzielenia tusz zwierzęcych

11853027.8 A61K 38/20 (2006.01) 
 A61K 47/32 (2006.01) 
 A61K 33/14 (2006.01) 
 A61K 33/18 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01) 

A61P 31/06 (2006.01)

Respublikanskoe Gosudarstvennoe Predpriyatie 
„Nauchnyj Centr Protivoinfekcionnyh Preparatov” 
Komiteta Promyshlennosti Ministerstva Industrii
Środek przeciwbakteryjny do leczenia chorób 
zakaźnych pochodzenia bakteryjnego



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



(210) 427656 (220) 2014 06 09

(731) STRĘK PIOTR CZAS NIERUCHOMOŚCI, Inowrocław

(540) Czas Nieruchomości

(531) 17.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 427897 (220) 2014 06 20

(731) DR ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) 

(531) 5.5.16, 24.13.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 427898 (220) 2014 06 20

(731) DR ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) na_zdrowie

(511) 05

(210) 427899 (220) 2014 06 20

(731) DR ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Na zdrowie-specjalnie dla Ciebie.

(511) 05

(210) 427900 (220) 2014 06 20

(731) DR ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Specjalnie dla Ciebie-na zdrowie.

(511) 05

(210) 427901 (220) 2014 06 20

(731) DR ZDROWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) na zdrowie

ZNAKI  TOWAROWE  ZGŁOSZONE  W  TRYBIE  KRAJOWYM

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 428378 (220) 2014 06 16

(731) IGA KOTKOWSKA I WASIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź

(540) W dobrym stylu 

BIELIZNA DAMSKA, MĘSKA DZIECIĘCA

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 428769 (220) 2014 06 10

(731) EHEALTH POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) kalorynkapl.

(531) 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1

(511) 05, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44

(210) 429105 (220) 2014 06 17

(731) SOBKOWIAK ROBERT 

RESTAURACJA ZIELONY ZAKĄTEK, Stęszew

(540) Restauracja Zielony Zakątek

(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) 429770 (220) 2014 06 09

(731) MERESIŃSKA MARIA 

HURTOWNIA MERA, Tychy

(540) DessiHome

(531) 27.5.1

(511) 01, 02, 11, 19, 20, 27
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(210) 429771 (220) 2014 06 09

(731) MERESIŃSKA MARIA 

HURTOWNIA MERA, Tychy

(540) DESSI

(511) 01, 02, 11, 19, 20, 27

(210) 429772 (220) 2014 06 09

(731) CEL-R 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn

(540) CR CEL-R

(531) 24.17.1, 27.5.1, 27.5.10, 27.5.19, 29.1.12

(511) 35

(210) 429773 (220) 2014 06 09

(731) LUXTESTER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Opole

(540) POLANDO

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429774 (220) 2014 06 09

(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) Raphacholin C H

(531) 1.15.11, 2.9.15, 5.5.19, 26.1.1, 26.1.14, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 429775 (220) 2014 06 09

(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) Raphacholin Forte

(531) 1.15.11, 2.9.25, 26.1.1, 26.1.14, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 05

(210) 429776 (220) 2014 06 09

(731) WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) PRODUKT G Z WGRO S.A.

(531) 26.1.2, 26.1.10, 26.1.18, 26.3.1, 26.3.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 429777 (220) 2014 06 09

(731) OWCZAREK KATARZYNA 

KATARIOS LARUS HAN MARKET, Gdańsk

(540) Katarios Larus HAN MARKET

(531) 1.5.1, 1.5.2, 1.17.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 37, 37

(210) 429778 (220) 2014 06 09

(731) USP ZDROWIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) czy Twój Pacjent wie ?

(531) 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1, 29.1.4

(511) 09, 16, 35, 41, 44

(210) 429779 (220) 2014 06 09

(731) OWCZAREK KATARZYNA 

KATARIOS LARUS HAN MARKET, Gdańsk

(540) KL

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1

(511) 09, 35, 37, 42

(210) 429780 (220) 2014 06 09

(731) KLUB JEŹDZIECKI AVANTI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Opole

(540) AVANTI EQUESTRIAN

(531) 27.5.1

(511) 09, 18, 25, 31, 35, 39, 41, 43, 44
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(210) 429781 (220) 2014 06 09

(731) SCHITTEK GABRIELLA 

SUSANNA PHARMA.INFO.PL, Warszawa

(540) LAKTIFORT GG

(511) 03, 05

(210) 429782 (220) 2014 06 09

(731) UNILAB, LP, Rockville, US

(540) MENOintima

(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.1

(511) 05

(210) 429783 (220) 2014 06 09

(731) UNILAB, LP, Rockville, US

(540) PREGNAintima

(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.1

(511) 05

(210) 429784 (220) 2014 06 09

(731) UNILAB, LP, Rockville, US

(540) URO-GINE intima Test 2w1

(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05

(210) 429785 (220) 2014 06 09

(731) KLUB JEŹDZIECKI AVANTI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Opole

(540) RESORT AVANTI STABLE

(531) 3.3.1, 3.3.24, 9.1.10, 18.2.1, 24.1.3, 24.1.5, 24.9.1, 24.17.25, 

27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 18, 25, 31, 35, 39, 41, 43, 44

(210) 429786 (220) 2014 06 09

(731) NOMINO HEALTHCARE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) SINUMAX

(511) 05

(210) 429787 (220) 2014 06 09

(731) QLOC 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) QLOC

(531) 26.4.1, 26.4.5, 27.1.1, 27.1.2, 27.5.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 28, 35

(210) 429788 (220) 2014 06 09

(731) BDJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Klęk;

LA VITA SANA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bydgoszcz

(540) KANGEN

(531) 1.15.15, 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 07, 11, 21

(210) 429789 (220) 2014 06 09

(731) QLOC 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Q-loc

(511) 09, 28, 35

(210) 429790 (220) 2014 06 09

(731) LOREK PAWLAK I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) LOREK PAWLAK FAMILY OFFICE

(531) 18.4.1, 18.4.2, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36, 41

(210) 429791 (220) 2014 06 09

(731) POLSAT BRANDS, Zug, CH

(540) NEWS POLSAT

(531) 24.17.5, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.5, 26.4.7, 26.4.9, 26.4.18, 

27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 25, 32, 35, 38, 41



Nr  20  (1063)  2014 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

(210) 429792 (220) 2014 06 09

(731) PODATKI DORADZTWO AUDYT SYNDYKAT TAX, 

Warszawa

(540) PODATKI DORADZTWO AUDYT SYNDYKAT TAX

(531) 1.15.5, 26.1.1, 26.1.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 45

(210) 429793 (220) 2014 06 09

(731) DYBUL KORNEL, Grabów nad Prosną

(540) INVEST HELP

(511) 35, 36, 38, 41

(210) 429794 (220) 2014 06 09

(731) FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) TOP MODEL

(511) 03

(210) 429795 (220) 2014 06 09

(731) FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) THE BEST VOICE

(511) 03

(210) 429796 (220) 2014 06 09

(731) FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) BELLE JOUR

(511) 03

(210) 429797 (220) 2014 06 09

(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Anticarcel

(511) 05

(210) 429798 (220) 2014 06 09

(731) BISTRAM DAMIAN, Gowino

(540) PEPPERMILL

(511) 09, 15

(210) 429799 (220) 2014 06 09

(731) ĆWIEK MONIKA 

KANCELARIA PRAWNA STUDIO PRAWNE

STUDIO LEGALE E PARTNER, Warszawa

(540) ŚLADAMI NELI

(511) 03, 09, 16, 25, 28, 30, 32, 39, 41

(210) 429800 (220) 2014 06 09

(731) PUBLICZNI.PL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) PUBLICZNI.PL

(511) 16, 41, 42

(210) 429801 (220) 2014 06 09

(731) LOGIS 

SPÓŁKA AKCYJNA, Rawa Mazowiecka

(540) ARCHIWA POLSKIE

(531) 3.7.1, 3.7.2, 20.7.1, 20.7.2, 26.1.1, 26.1.4, 26.1.15, 26.1.18, 

27.5.1

(511) 35, 39, 41, 42

(210) 429802 (220) 2014 06 09

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

KAZIMIERZ ZIELIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Żuromin

(540) SPIŻARNIA SMAKOSZA

(531) 8.7.17, 19.1.1, 19.1.12, 27.5.1, 29.1.7

(511) 35

(210) 429803 (220) 2014 06 09

(731) EKOPLON 

SPÓŁKA AKCYJNA, Grabki Duże

(540) KOREKO

(531) 3.4.1, 3.4.2, 3.4.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 31

(210) 429804 (220) 2014 06 09

(731) APATOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) APA

(511) 09

(210) 429805 (220) 2014 06 09

(731) ZALEŃSKI ZDZISŁAW, Parchocin

(540) VICTORIA BIURO POLOWAŃ

(531) 3.4.7, 3.4.26, 16.3.25, 26.1.1, 26.1.4, 26.1.18, 26.11.2, 27.5.1, 

29.1.13

(511) 39
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(210) 429806 (220) 2014 06 09

(731) GARNCARZ AGNIESZKA 

FIRMA HANDLOWA GALUX, Częstochowa

(540) MEN’S CASUAL

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25

(210) 429807 (220) 2014 06 09

(731) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN, Kraków

(540) Książę Lubomirski

(531) 24.9.1, 24.9.3, 24.1.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) 429808 (220) 2014 06 09

(731) PAWLAK MARCIN P.P.H.U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(540) stolpaw DRZWI

(531) 7.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 19, 40

(210) 429809 (220) 2014 06 09

(731) CLARENA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilczyce

(540) ZORTEX

(531) 17.1.19, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.14

(511) 03

(210) 429810 (220) 2014 06 09

(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka

(540) LODOBUS

(511) 30, 35

(210) 429811 (220) 2014 06 09

(731) ZALEWA WIESŁAWA APTEKA, Biłgoraj

(540) PREMIUM-LEK

(531) 26.13.1, 24.17.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 35, 44

(210) 429812 (220) 2014 06 09

(731) CEDRO SEBASTIAN, Białystok

(540) HQ

(531) 25.5.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 11, 12

(210) 429813 (220) 2014 06 09

(731) OPTIMUM MARK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) kitty excellence

(511) 31

(210) 429814 (220) 2014 06 09

(731) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Leszno

(540) EPCO

(511) 07

(210) 429815 (220) 2014 06 09

(731) ZALEWA WIESŁAWA APTEKA, Biłgoraj

(540) PREMIUM-LEK

(511) 05, 35, 44

(210) 429816 (220) 2014 06 09

(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) NASZ SKLEP

(531) 8.1.7, 8.1.1, 8.5.1, 8.5.3, 8.3.8, 19.3.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35, 39

(210) 429817 (220) 2014 06 09

(731) BFC 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) THE DORSZ

(511) 29, 43

(210) 429818 (220) 2014 06 09

(731) TACT FINANCE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa
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(540) saldo.com

(511) 36

(210) 429819 (220) 2014 06 09

(731) TACT FINANCE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) saldo.pl

(511) 36

(210) 429820 (220) 2014 06 09

(731) ORAX AUDITORS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Katowice

(540) POLSKIE CENTRUM TURYSTYKI I HOTELARSTWA

(531) 26.2.1, 1.17.11, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 39, 42

(210) 429821 (220) 2014 06 09

(731) ORAX AUDITORS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Katowice

(540) § ŚLĄSKIE CENTRUM POMOCY PRAWNEJ

(531) 3.7.1, 24.17.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 45

(210) 429822 (220) 2014 06 09

(731) BIOFARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań

(540) ZGAGIX

(511) 05

(210) 429823 (220) 2014 06 09

(731) BIOFARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań

(540) BIFRESH

(511) 05

(210) 429824 (220) 2014 06 09

(731) BIONAT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) makrowit

(531) 27.5.1

(511) 30

(210) 429825 (220) 2014 06 09

(731) EUROPEJSKA FUNDACJA OŚWIATY I KULTURY, 

Zielona Góra

(540) PRYWATNA SZKOŁA DR P. RAHN

(511) 41

(210) 429826 (220) 2014 06 09

(731) COMES SOKOŁOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec

(540) julek

(511) 28

(210) 429827 (220) 2014 06 09

(731) COMES SOKOŁOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec

(540) krasnal

(511) 28

(210) 429828 (220) 2014 06 10

(731) GARMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) THE ESSENCE OF BEAUTY

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 429829 (220) 2014 06 10

(731) AKADEMIA GARMEDU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) DBI Dental Business Institute

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 429830 (220) 2014 06 10

(731) AKADEMIA GARMEDU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) DENTAL ACADEMY

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41
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(210) 429831 (220) 2014 06 10

(731) AKADEMIA GARMEDU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) F2F

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 429832 (220) 2014 06 10

(731) AKADEMIA GARMEDU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) FACE2FACE

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) 429833 (220) 2014 06 09

(731) GOBI TRANSPORT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zielona Góra

(540) GO bi

(531) 26.4.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 39

(210) 429834 (220) 2014 06 09

(731) RACŁAWSKI PAWEŁ 

SUPERUBEZPIECZENIA.PL, Zielona Góra

(540) SzybkiePolisy

(531) 1.15.24, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36

(210) 429835 (220) 2014 06 09

(731) BFC 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) THE DORSZ FISH & CHIPS PUB & RESTAURANT

(531) 24.7.1, 3.9.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 43

(210) 429836 (220) 2014 06 09

(731) UNITY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) intratic

(511) 09, 35, 42

(210) 429837 (220) 2014 06 09

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) CalciPure

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429838 (220) 2014 06 09

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) Cranvitt uro

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 429839 (220) 2014 06 09

(731) ZITO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Włocławek

(540) cc crops circles

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 14, 18, 25

(210) 429840 (220) 2014 06 09

(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) MER’ CEL TOTAL

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429841 (220) 2014 06 09

(731) KRĘŻOŁEK JUSTYNA 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HITPOL, Gorlice

(540) HITPOL

(511) 35

(210) 429842 (220) 2014 06 09

(731) KRĘŻOŁEK JUSTYNA 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HITPOL, Gorlice

(540) HITPOL
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(531) 26.3.1, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 429843 (220) 2014 06 09

(731) EUROPOL 1 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ząbki

(540) SUPERIORE

(531) 1.15.15, 26.4.1, 27.5.1

(511) 30

(210) 429844 (220) 2014 06 09

(731) EUROPOL 1 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ząbki

(540) SUPERIORE

(531) 1.15.15, 26.4.1, 27.5.1

(511) 30

(210) 429845 (220) 2014 06 09

(731) PIKUŁA INNA, PIKUŁA-GRZEGORY BEATA ABIDRUK 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) 

(531) 27.5.1, 27.5.13

(511) 25

(210) 429846 (220) 2014 06 09

(731) KRUK ROMAN AREN, Ręczaje Polskie

(540) Rivienne for woman

(531) 1.15.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 09, 34

(210) 429850 (220) 2014 06 09

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) LANDSBERG

(511) 06, 35, 40

(210) 429851 (220) 2014 06 09

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) LANDSBERG

(531) 26.1.1, 26.1.11, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 35, 40

(210) 429852 (220) 2014 06 09

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) STAHLBERG

(511) 06, 35, 40

(210) 429853 (220) 2014 06 09

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) STAHLBERG

(531) 26.11.3, 26.11.9, 27.5.1

(511) 06, 35, 40

(210) 429854 (220) 2014 06 09

(731) OCEANIC 

SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA My Intima

(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 03, 05

(210) 429855 (220) 2014 06 09

(731) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów

(540) HAPI

(511) 20, 24, 35

(210) 429856 (220) 2014 06 09

(731) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów

(540) JUPI

(511) 20, 24, 35

(210) 429857 (220) 2014 06 10

(731) HECIAK TOMASZ FINANSE, Nieżyn

(540) siemysl.info

(511) 35, 42

(210) 429858 (220) 2014 06 10

(731) WSIP MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Ćwiczenia z pomysłem

(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45

(210) 429859 (220) 2014 06 10

(731) PIKUŁA INNA, PIKUŁA-GRZEGORY BEATA ABIDRUK 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
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(540) abiDRUK

(531) 3.13.1, 3.13.24, 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 35

(210) 429860 (220) 2014 06 10

(731) VALEANT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) RELAMAX SEN

(511) 05

(210) 429861 (220) 2014 06 10

(731) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ 

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA 

WIŚNIOWSKI, Wielogłowy

(540) Gardia

(511) 06, 07, 09, 19, 40

(210) 429862 (220) 2014 06 10

(731) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ 

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA 

WIŚNIOWSKI, Wielogłowy

(540) Bastion

(511) 06, 07, 09, 19, 40

(210) 429863 (220) 2014 06 10

(731) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ 

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA 

WIŚNIOWSKI, Wielogłowy

(540) Modest

(511) 06, 07, 09, 19, 40

(210) 429864 (220) 2014 06 10

(731) PADO RYSZARD, Rzeszów

(540) SINTEC

(511) 07, 35, 37

(210) 429865 (220) 2014 06 10

(731) ZET PREMIUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Radio ZET Cafe

(511) 35, 38, 41

(210) 429866 (220) 2014 06 10

(731) ADRIANEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdynia

(540) ADRIANEX

(531) 9.3.1, 9.3.13, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 37, 45

(210) 429867 (220) 2014 06 10

(731) ZET PREMIUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) radio ZET Cafe

(531) 26.1.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 38, 41

(210) 429868 (220) 2014 06 10

(731) POLOMARKET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Giebnia

(540) Clinident

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 03, 21

(210) 429869 (220) 2014 06 10

(731) POLOMARKET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Giebnia

(540) MULTILOGIKA

(511) 16, 35, 39

(210) 429870 (220) 2014 06 10

(731) LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE HOMEOFARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Jelenia Góra

(540) Atopra Zinc+

(511) 03, 05

(210) 429871 (220) 2014 06 10

(731) KROPIŃSKI RYSZARD AMIR PW PH-U, Przeźmierowo

(540) AMIR

(531) 26.3.1, 27.5.1, 26.11.3

(511) 06, 17, 21

(210) 429872 (220) 2014 06 10

(731) IMMOBILIARE INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Panorama PRZEDSIĘBIORSTW
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(531) 26.2.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38

(210) 429873 (220) 2014 06 10

(731) MACIEJEWSKI JERZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

BUDOWLANY, Bełchatów

(540) PromaStyr ETICS

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 17

(210) 429874 (220) 2014 06 10

(731) ŻABKA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań

(540) Specialité

(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 06, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 34

(210) 429875 (220) 2014 06 10

(731) CEDERROTH POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

(540) DERMIKA 100% for MEN

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13, 24.17.5

(511) 03, 05, 44

(210) 429876 (220) 2014 06 10

(731) COMBIMAX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pieniężno

(540) CHICORY WORLD

(511) 05, 30, 31, 32, 43

(210) 429877 (220) 2014 06 10

(731) COMBIMAX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pieniężno

(540) CYKORIADA

(511) 05, 30, 31, 32, 43

(210) 429878 (220) 2014 06 10

(731) BRODOWSKI MIŁOSZ ZARZĄDZANIE, Rząska

(540) PŁYNOMAT

(511) 03, 07

(210) 429879 (220) 2014 06 10

(731) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) DZIECI MAJĄ GŁOS!

(511) 05, 35, 36, 41

(210) 429880 (220) 2014 06 10

(731) PESTA 2 MIROSŁAW RYBKOWSKI, Stargard Szczeciński

(540) PESTA

(511) 35

(210) 429881 (220) 2014 06 10

(731) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) Dzieci mają głos!

(531) 5.7.8, 24.17.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 35, 36, 41

(210) 429882 (220) 2014 06 10

(731) KOSTEX STANISŁAW KOCZUR, Kalwaria 

Zebrzydowska

(540) KOSTEX

(511) 35

(210) 429883 (220) 2014 06 10

(731) MROWIEC MARIOLA P.P.U.H. AXPAL 

MARIOLA MROWIEC, Andrychów

(540) AXPAL TRADYCJE OD 1985 PALUSZKI CHRUP...CHRUP 

CHRUPNIJ TY z małego Beskidu

(531) 25.1.15, 3.7.17, 1.3.1, 6.1.1, 8.1.25, 24.15.1, 3.5.3, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 30

(210) 429884 (220) 2014 06 10

(731) MROWIEC MARIOLA P.P.U.H. AXPAL 

MARIOLA MROWIEC, Andrychów
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(540) AXPAL snack&swool 

TRADYCJE OD 1985 z małego Beskidu 

PALECZKI KUKURYDZIANE

(531) 5.7.2, 3.5.3, 25.1.15, 3.7.17, 1.3.1, 6.1.1, 24.15.1, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 30

(210) 429885 (220) 2014 06 10

(731) TOP DEVELOPMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bielsko-Biała

(540) POMARAŃCZA

(511) 41, 43

(210) 429886 (220) 2014 06 10

(731) RYSZKA FLORIAN 

FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD

NAUKOWO- PRODUKCYJNY BIOCHEFA, Sosnowiec

(540) BIOLASOL

(511) 05

(210) 429887 (220) 2014 06 10

(731) RIEBER FOODS POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek

(540) Delecta Galaretka smak truskawkowy

(531) 5.7.8, 5.7.23, 8.1.25, 19.3.3, 19.3.5, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 29

(210) 429888 (220) 2014 06 10

(731) EXCELLENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) EXCELLENT

(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.4

(511) 06, 11, 19, 20, 37, 39, 40

(210) 429889 (220) 2014 06 11

(731) RATAJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łask

(540) CLEANTEQ

(531) 1.15.15, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 37

(210) 429890 (220) 2014 06 11

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE ŁYSOGÓRY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kielce

(540) ŚWIĘTOKRZYSKI Bal Filantropów

(531) 25.1.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 41

(210) 429891 (220) 2014 06 11

(731) OLIMP LABORATORIES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Nagawczyna

(540) Nutramil COMPLEX

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 05, 29, 30, 32, 35, 39

(210) 429892 (220) 2014 06 11

(731) MYECOLIFE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) BB BioBazar

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 43
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(210) 429893 (220) 2014 06 11

(731) SZUMNY LESZEK ROBERT 

WYDAWNICTWO GRAIMY, Mielec

(540) GRAiMY

(511) 16, 28, 42

(210) 429894 (220) 2014 06 11

(731) SZUMNY LESZEK ROBERT 

WYDAWNICTWO GRAIMY, Mielec

(540) PUFI

(511) 16, 28, 42

(210) 429895 (220) 2014 06 11

(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US

(540) VINIQ SHIMMERY LIQUEUR

(511) 33

(210) 429896 (220) 2014 06 11

(731) ZIELIŃSKI WALDEMAR, ZIELIŃSKI JÓZEF,

INVEST GREEN 

SPÓŁKA CYWILNA, Robercin

(540) SILOMAX

(511) 16

(210) 429897 (220) 2014 06 11

(731) URODA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) KIKU

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) 429898 (220) 2014 06 11

(731) PAŃCIKIEWICZ KATARZYNA, GREEN, Pyskowice

(540) FDM

(511) 20

(210) 429899 (220) 2014 06 11

(731) ADAMCZEWSKA MAGDALENA, Poznań

(540) ptasie radio

(511) 43

(210) 429900 (220) 2014 06 11

(731) BRODOWSKI MIŁOSZ 

ZARZĄDZANIE, Rząska

(540) PŁYNOMAT

(531) 1.15.15, 1.15.24, 7.3.2, 18.1.21, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 07

(210) 429901 (220) 2014 06 11

(731) INTEGRIT 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) AD ADAX

(531) 24.13.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 37, 42

(210) 429902 (220) 2014 06 11

(731) KACAŁA RYSZARD

APAMACOR, Wrocław

(540) DYNASTIA WYBRANA

(531) 24.1.5, 24.1.23, 5.7.2, 27.7.1, 3.9.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 41

(210) 429903 (220) 2014 06 11

(731) ECOWIPES EWS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) ECOWIPES

(531) 5.1.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 16, 21, 24, 35

(210) 429904 (220) 2014 06 11

(731) TULWIN BŁAŻEJ 

DESIGN DISTRIBUTION, Radzymin

(540) WINMAN

(531) 17.2.1, 26.3.4, 27.5.1

(511) 03, 14, 18, 25, 35

(210) 429905 (220) 2014 06 11

(731) AFFRE I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Aff re & Wspólnicy Sp.K.

(531) 9.1.10, 27.5.1, 24.17.25, 29.1.12

(511) 41, 45
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(210) 429906 (220) 2014 06 11

(731) FREMANTLEMEDIA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) ROLNIK SZUKA ŻONY

(511) 38, 41

(210) 429907 (220) 2014 06 11

(731) J2 Trading (Cyprus) Limited, Nikozja, CY

(540) Dzikie ALE

(531) 3.4.18, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 32

(210) 429908 (220) 2014 06 11

(731) PHAM XUAN DU, Warszawa

(540) VIDATOX

(531) 3.9.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 429909 (220) 2014 06 11

(731) OPTIMUM MARK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) boogi woogi

(511) 32

(210) 429910 (220) 2014 06 11

(731) PHAM XUAN DU, Warszawa

(540) VIDATOX Plus

(531) 3.9.16, 27.5.1, 26.1.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 429911 (220) 2014 06 11

(731) PHAM XUAN DU, Warszawa

(540) VIDATOX 30CH

(531) 3.9.16, 27.5.1, 29.1.2

(511) 05

(210) 429912 (220) 2014 06 11

(731) DRĄGOWSKI STANISŁAW, Białystok

(540) KARBON

(511) 35

(210) 429913 (220) 2014 06 11

(731) COMMERCE BRIDGE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) COMMERCE BRIDGE

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 38, 42

(210) 429914 (220) 2014 06 11

(731) KIEDROWSKI JANUSZ 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, 

Bysław

(540) JK

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 12, 35

(210) 429915 (220) 2014 06 11

(731) KIEDROWSKI JANUSZ 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, 

Bysław

(540) JK KONTENER

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 12, 35

(210) 429916 (220) 2014 06 11

(731) NOVA CENTRUM EDUKACYJNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) NOVA Centrum Edukacyjne

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41
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(210) 429917 (220) 2014 06 11

(731) DUSZEWSKI JAKUB, Gdynia

(540) HOUSE OF PROTEIN

(511) 43

(210) 429918 (220) 2014 06 11

(731) STOKROTKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(540) DELITO

(531) 5.5.4, 5.5.20, 5.5.21, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 04, 08, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35

(210) 429919 (220) 2014 06 11

(731) HASS H.A.Z. WASILUK 

SPÓŁKA JAWNA, Białystok

(540) meblownia

(531) 12.1.1, 12.1.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 11, 20, 27

(210) 429920 (220) 2014 06 11

(731) CZERNIAK ROBERT ANDRZEJ, Mosina

(540) Dzikus TV

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41

(210) 429921 (220) 2014 06 11

(731) RUSTIKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Zdrowie z Natury

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35

(210) 429922 (220) 2014 06 11

(731) KLINICKI ARKADIUSZ KAFEJETO, Białystok

(540) KAFEJETO

(531) 5.7.1, 11.3.1, 11.3.4, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 43

(210) 429923 (220) 2014 06 11

(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) Studentská Pečet

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 429924 (220) 2014 06 11

(731) ŚWIERK JOLANTA, Kraków

(540) TOSTER

(511) 30, 43

(210) 429925 (220) 2014 06 11

(731) NEPENTES PHARMA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) NEPENTES

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05

(210) 429926 (220) 2014 06 11

(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa

(540) AKADEMIA POLSKIEJ WÓDKI

(511) 35, 41, 43

(210) 429927 (220) 2014 06 11

(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa

(540) CENTRUM POLSKIEJ WÓDKI

(511) 35, 41, 43

(210) 429928 (220) 2014 06 11

(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa

(540) INSTYTUT POLSKIE WÓDKI

(511) 35, 41, 43

(210) 429929 (220) 2014 06 11

(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa

(540) GALERIA POLSKIEJ WÓDKI

(511) 35, 41, 43

(210) 429930 (220) 2014 06 11

(731) STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA-POLISH VODKA 

ASSOCIATION, Warszawa

(540) TOWARZYSTWO POLSKIEJ WÓDKI

(511) 35, 41, 43
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(210) 429931 (220) 2014 06 11

(731) RENDAK MARCIN, SZWED KAROL SUROVITAL 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) PROARGANI

(531) 5.5.19, 26.1.1, 29.1.13, 27.5.1

(511) 03, 05, 35, 44

(210) 429932 (220) 2014 06 11

(731) NORD PARTNER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Toruń

(540) Nord PARTNER

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 41

(210) 429933 (220) 2014 06 12

(731) STOWARZYSZENIE OSIEDLOWE PODLAS MYSZKÓW, 

Myszków

(540) Otyliada

(531) 2.1.8, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) 429934 (220) 2014 06 12

(731) ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA, Kraków

(540) Kraków ŚDM 2016

(531) 24.1.5, 24.1.13, 24.13.1, 24.13.17, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14

(511) 41, 43, 45

(210) 429935 (220) 2014 06 12

(731) CET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pszczyna

(540) ledix

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 42

(210) 429936 (220) 2014 06 12

(731) AJINOMOTO CO., INC., Tokyo, JP

(540) BEZ KOMBINOWANIA

(511) 29, 30

(210) 429937 (220) 2014 06 12

(731) MOTION GROUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) SUMMER MOTION

(531) 1.15.24, 27.5.1, 29.1.14

(511) 39, 43

(210) 429938 (220) 2014 06 12

(731) MOTION GROUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) SNOW MOTION

(531) 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 39, 43

(210) 429939 (220) 2014 06 12

(731) BRAND MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) jędrzej

(511) 32

(210) 429940 (220) 2014 06 12

(731) BRAND MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) JĘDRZEJ

(531) 2.9.12, 27.5.1

(511) 32

(210) 429941 (220) 2014 06 12

(731) SARNA KRZYSZTOF, Kochanów
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(540) operacja RATAWA www.ratawa.pl

(531) 1.15.5, 24.17.1, 24.17.2, 26.1.2, 26.1.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35, 36, 37, 41

(210) 429942 (220) 2014 06 12

(731) BRAND MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) PIWO JASNE, CZEKANE NIEPASTERYZOWANE 

JĘDRZEJ

(531) 2.9.12, 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1, 27.5.1

(511) 32

(210) 429943 (220) 2014 06 12

(731) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfj ordur, IS

(540) OMNICOLD

(511) 05

(210) 429944 (220) 2014 06 12

(731) MWM ARCHITEKCI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Rzeszów

(540) mwmarchitekci

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 42

(210) 429945 (220) 2014 06 12

(731) BIOFARMA, Suresnes cedex, FR

(540) DESE 600

(511) 05

(210) 429946 (220) 2014 06 12

(731) SADOWSKI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) PRO Media House

(511) 35

(210) 429947 (220) 2014 06 12

(731) BIOFARMA, Suresnes cedex, FR

(540) SINEVAR

(511) 05

(210) 429948 (220) 2014 06 12

(731) NOBLE CERT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) NOBLE CERT

(511) 35, 41, 42

(210) 429949 (220) 2014 06 12

(731) DOIT TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Szczecin

(540) doit TECHNOLOGY

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 38, 42

(210) 429950 (220) 2014 06 12

(731) GUTEK FILM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) DRUŻYNA

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42

(210) 429951 (220) 2014 06 12

(731) BIURKOWSKI BŁAŻEJ BG., Sochaczew

(540) DJ & SAX

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1

(511) 09, 16, 41

(210) 429952 (220) 2014 06 12

(731) TEKIN VELAT, Warszawa

(540) VERSAI

(511) 25

(210) 429953 (220) 2014 06 12

(731) FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) I LOVE

(511) 03

(210) 429954 (220) 2014 06 12

(731) Nektar Therapeutics, San Francisco, US
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(540) INVEEOX

(511) 05

(210) 429955 (220) 2014 06 12

(731) MATUSZEWSKI FILIP, Komorów

(540) NIEZALEŻNA

(511) 35, 43

(210) 429956 (220) 2014 06 12

(731) SOFTHARD 

SPÓŁKA AKCYJNA,

(540) Papirus SQL

(531) 25.7.1, 25.7.8, 27.5.1, 29.1.15

(511) 42

(210) 429957 (220) 2014 06 12

(731) PAWLAK MAREK AKWEDUKT, Łódź

(540) AKWEDUKT

(531) 7.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 11, 17

(210) 429958 (220) 2014 06 12

(731) SZNIGIER MARIUSZ OLI FOOD, Gdańsk

(540) FRESH FRUIT SNACK

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1

(511) 29, 31, 35

(210) 429959 (220) 2014 06 12

(731) JARMEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Apartamenty Butorowy Residence

(511) 43

(210) 429960 (220) 2014 06 12

(731) JARMEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) mountain Apartments

(531) 6.1.2, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36, 43

(210) 429961 (220) 2014 06 12

(731) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429962 (220) 2014 06 12

(731) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) Eastern Economic Congress

(531) 1.3.1, 26.11.1, 26.11.7, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429963 (220) 2014 06 12

(731) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(540) Wschodni Kongres Gospodarczy

(531) 1.3.2, 1.3.12, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429964 (220) 2014 06 12

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM 

SZOŁDRA ORIGINAL PRODUCT
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(531) 5.1.3, 5.1.16, 5.3.2, 5.3.13, 8.5.1, 8.5.4, 24.1.5, 24.1.15, 25.1.1, 

26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429965 (220) 2014 06 12

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM 

SALAMI BRETOŃSKIE ORIGINAL PRODUCT

(531) 5.1.3, 5.1.16, 5.3.2, 5.3.13, 8.5.1, 8.5.4, 24.1.5, 24.1.15, 25.1.1, 

26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429966 (220) 2014 06 12

(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM 

POLĘDWICA BRETOŃSKA ORIGINAL PRODUCT

(531) 5.1.3, 5.1.16, 5.3.2, 5.3.13, 8.5.1, 8.5.4, 24.1.5, 24.1.15, 25.1.1, 

26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 29

(210) 429967 (220) 2014 06 12

(731) D & K TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wróżewy 37

(540) D & K technology

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 09, 37, 40, 42

(210) 429968 (220) 2014 06 12

(731) ITECOM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Krotoszyn

(540) IteCom www.itecom.pl

(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 37, 38, 42

(210) 429969 (220) 2014 06 12

(731) ITEZONE.PL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(540) ite zone business

(531) 26.1.4, 26.1.22, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 38, 42

(210) 429970 (220) 2014 06 12

(731) ITEZONE.PL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(540) media ZONE

(531) 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 35

(210) 429971 (220) 2014 06 12

(731) WODA GÓRY LAS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań;

VMG 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań

(540) WINTER CAMP

(531) 6.1.2, 6.1.4, 7.1.21, 27.5.1, 29.1.15

(511) 39, 41, 43

(210) 429972 (220) 2014 06 12

(731) ŚLIWIŃSKA AGNIESZKA 

CENTRUM ŚWIATŁA HANDEL I PROJEKTOWANIE, 

Częstochowa

(540) e-klosz

(511) 11
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(210) 429973 (220) 2014 06 12

(731) ŚLIWIŃSKA AGNIESZKA 

CENTRUM ŚWIATŁA HANDEL I PROJEKTOWANIE, 

Częstochowa

(540) eklosz

(511) 11

(210) 429974 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) ON REDUX CO

(531) 27.5.1, 29.1.15

(511) 04, 37, 40

(210) 429975 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Pb 95 REDUX CO

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15

(511) 04, 37, 40

(210) 429976 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) REDUX

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 37, 40

(210) 429977 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) REDUX STACJE PALIW

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 37, 40

(210) 429978 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) REDUX MOTORSPORT

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 37, 40

(210) 429979 (220) 2014 06 12

(731) BIO DIDI OIL & GAS TRADE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) REDUX CO KATALIZATOR

(531) 27.5.1, 29.1.14

(511) 04, 37, 40

(210) 429980 (220) 2014 06 12

(731) Go Travel Un Limited, Hong Kong, CN

(540) Aviasales

(511) 35, 38, 39, 41, 42, 43

(210) 429981 (220) 2014 06 12

(731) Liberty Mutual Insurance Company, Boston, US

(540) Liberty Ubezpieczenia

(531) 7.5.2, 27.5.1

(511) 36

(210) 429982 (220) 2014 06 12

(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE

(540) TO JEST PYSZNE

(511) 29

(210) 429983 (220) 2014 06 12

(731) ŁAWNICZAK MAGDALENA-SIMILAN, Warszawa

(540) simiLan thai massage & body care

(531) 2.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 44

(210) 429984 (220) 2014 06 13

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) STAHLBERG MODENA

(511) 06, 35, 40
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(210) 429985 (220) 2014 06 13

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) STAHLBERG PRESTIGE

(511) 06, 35, 40

(210) 429986 (220) 2014 06 13

(731) LANDSBERG TOMASZ LANDSBERG, Wolental

(540) STAHLBERG PERFEKTA

(511) 06, 35, 40

(210) 429987 (220) 2014 06 13

(731) SCARYTEDDY CLOTHING COMPANY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) SCARYTEDDY

(531) 2.1.12, 4.5.21, 27.5.1

(511) 25, 35, 45

(210) 429988 (220) 2014 06 13

(731) POLSKI PRĄD 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Polski Prąd SA

(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 09, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) 429989 (220) 2014 06 13

(731) ISM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Sierpc

(540) GARFIELD

(531) 26.11.3, 26.11.3, 26.11.25, 27.5.1

(511) 01, 02, 07, 17, 19, 35

(210) 429990 (220) 2014 06 13

(731) CONSENSUS COMPANY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Dąbrowa Górnicza

(540) CC Consensus Company

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) 429991 (220) 2014 06 13

(731) JABŁOŃSKI PAWEŁ, Zdzieszowice

(540) Podrywak

(511) 09, 38

(210) 429992 (220) 2014 06 13

(731) JANTOŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń

(540) Dobroński

(531) 5.7.13, 5.3.11, 27.5.1

(511) 32, 33, 35, 41

(210) 429993 (220) 2014 06 13

(731) SOBCZAK MARCIN KRZYSZTOF, Poznań

(540) Libentis

(531) 26.1.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 39, 41, 43

(210) 429994 (220) 2014 06 13

(731) KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA GRUPA POŁUDNIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pilica

(540) Przyprawy Naturalne OKRASA

(531) 2.9.1, 25.1.15, 26.4.1, 5.3.11, 1.1.1, 26.1.2, 5.5.19, 5.5.20, 

27.5.1, 29.1.14

(511) 21, 31, 35
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(210) 429995 (220) 2014 06 13

(731) WALENTYNOWICZ MICHAŁ 

HURTOWNIA WALENTYNOWICZ, Elbląg

(540) Bimbi belli

(531) 27.5.1, 1.1.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 429996 (220) 2014 06 13

(731) DYLĄG PIOTR, Wrocław

(540) IRS Południe

(511) 09, 37

(210) 429997 (220) 2014 06 13

(731) BIOVICO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdynia

(540) BIOLEVOX

(511) 05

(210) 429998 (220) 2014 06 13

(731) GIGANTO POLSKA 

SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Opole

(540) 

(531) 1.17.11, 26.4.1, 26.4.2, 26.11.1

(511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) 429999 (220) 2014 06 13

(731) MERGERS NET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Poznań

(540) FORDATA

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 41, 42

(210) 430000 (220) 2014 06 13

(731) ŻYBULA TOMASZ TOMASZ ŻYBULA 

TABACCO CONCEPT FACTORY, Kraków

(540) LION DESIGN FACTORY

(531) 3.1.1, 27.5.1

(511) 10, 33, 34

(210) 430001 (220) 2014 06 13

(731) AZORA CAPITAL, S.L., Madryt, ES

(540) MYCAMPUS

(511) 36, 37, 43

(210) 430002 (220) 2014 06 13

(731) BRZEZICKI & SIESS 

SPÓŁKA CYWILNA, Składowice

(540) maharani

(511) 30

(210) 430003 (220) 2014 06 13

(731) BRZEZICKI & SIESS 

SPÓŁKA CYWILNA, Składowice

(540) ceylon lychee jazz

(511) 30

(210) 430004 (220) 2014 06 13

(731) STOWARZYSZENIE AGRO BIZNES KLUB, Warszawa

(540) 25 LAT WOLNOŚCI RYNKOWEJ 

PATRONAT PREZYDENTA RP 

DOBRY PRODUKT SILNA POLSKA

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) 430005 (220) 2014 06 13

(731) STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) Weź się za wołowinę. Nasza najlepsza Polska 

Wołowina.

(511) 29, 35

(210) 430006 (220) 2014 06 13

(731) STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) Czy leje, czy grzeje polska wołowina zawsze smakuje

(511) 29, 35

(210) 430007 (220) 2014 06 13

(731) STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa
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(540) WWW.WEZSIEZAWOLOWINE.PL 

WEŹ SIĘ ZA WOŁOWINĘ 

NASZA NAJLEPSZA POLSKA WOŁOWINA

(531) 3.4.1, 3.4.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35

(210) 430008 (220) 2014 06 13

(731) STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) WWW.WEZSIEZAWOLOWINE.PL

WEŹ SIĘ ZA WOŁOWINĘ

NASZA NAJLEPSZA POLSKA WOŁOWINA

(531) 3.4.1, 3.4.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35

(210) 430009 (220) 2014 06 13

(731) KLIMONDA & ERNST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) See Me

(531) 27.5.1

(511) 14, 25, 35

(210) 430010 (220) 2014 06 13

(731) KLIMONDA & ERNST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Si Mi

(531) 27.5.1

(511) 14, 25, 35

(210) 430011 (220) 2014 06 13

(731) SCANDINAVIA LIVE 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) sl scandinavian living

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) 430012 (220) 2014 06 13

(731) DETAL CENTRUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(540) DETAL CENTRUM

(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 430013 (220) 2014 06 13

(731) TLC ASSETS MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gorlice

(540) TLC GROUP www.tlc.eu

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 35, 37

(210) 430014 (220) 2014 06 13

(731) TLC ASSETS MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gorlice

(540) TLC RENTAL

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 35, 37
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(210) 430015 (220) 2014 06 13

(731) TLC ASSETS MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gorlice

(540) TLC

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 35, 37

(210) 430016 (220) 2014 06 13

(731) TLC ASSETS MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gorlice

(540) TLC Rental

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 35, 37

(210) 430017 (220) 2014 06 13

(731) NPU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) Plac Unii CITY SHOPPING

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1

(511) 35, 36, 39, 41

(210) 430018 (220) 2014 06 13

 (310) WZT-012615936 (320) 2014 02 19 (330) EM

(731) RSQ MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) CEO ROUND TABLE

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 41

(210) 430019 (220) 2014 06 13

(731) MUCA ARKADIUSZ LABS ARKADIUSZ MUCA, 

Bydgoszcz

(540) Słodkie Co Nieco

(531) 26.2.7, 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.7

(511) 30, 35, 43

(210) 430020 (220) 2014 06 13

(731) FLORMET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Włocławek

(540) fl p technology

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 07, 11, 17

(210) 430021 (220) 2014 06 13

(731) FLORMET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Włocławek

(540) FLORMET

(531) 1.15.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 06, 07, 11, 17

(210) 430022 (220) 2014 06 14

(731) MORAWSKA KINGA RETAIL DEVELOPMENT 

SOLUTIONS, Józefosław

(540) Love Ballerimas PASSION FOR WALK

(531) 2.9.1, 9.1.10, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.14

(511) 18, 25, 35

(210) 430023 (220) 2014 06 13

(731) SOBIERAJ BOGUMIŁ 

ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MILANÓWEK, 

Milanówek
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(540) KRÓWKA MILANOWSKA tradycyjny baton krówkowy 

MILANÓWEK ZPC MILANÓWEK CREAM FUDGE

(531) 3.4.1, 3.4.2, 24.1.5, 24.1.9, 25.7.20, 25.7.21, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 430024 (220) 2014 06 13

(731) KUBIAK KATARZYNA NAJADACZE.PL, Wrocław

(540) najadacze.pl

(511) 43

(210) 430026 (220) 2014 06 13

(731) AQUAKON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Police

(540) licheńska

(511) 32, 35

(210) 430027 (220) 2014 06 13

(731) AQUAKON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Police

(540) nie tylko święty pije licheńską

(511) 32, 35

(210) 430028 (220) 2014 06 13

(731) AQUAKON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Police

(540) aquakon

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32, 35, 44

(210) 430029 (220) 2014 06 13

(731) AQUAKON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Police

(540) 

(531) 2.5.30, 4.5.5

(511) 32, 35

(210) 430030 (220) 2014 06 13

(731) AQUAKON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Police

(540) 

(531) 4.1.4, 4.1.5

(511) 32, 35

(210) 430031 (220) 2014 06 13

(731) KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA PREFECTO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kalisz

(540) prefecto

(511) 35, 36, 45

(210) 430032 (220) 2014 06 13

(731) KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA PREFECTO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kalisz

(540) PREFECTO Kancelaria Odszkodowawcza

(531) 3.7.19, 24.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 45

(210) 430033 (220) 2014 06 13

(731) QPHARMA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Qpharma POMAGAMY LECZYĆ

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 35, 39
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(210) 430034 (220) 2014 06 16

(731) TIM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(540) CYDRÓWKA

(511) 33

(210) 430035 (220) 2014 06 16

(731) KLIMONDA & ERNST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) See Me Boutique

(531) 24.17.10, 24.17.11, 27.5.1

(511) 14, 25, 35

(210) 430036 (220) 2014 06 16

(731) VERCO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Sensivella

(511) 03, 05

(210) 430037 (220) 2014 06 16

(731) SZYMKAT MAGDALENA, FLIS MARIA ANIMA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) ANIMA

(531) 24.17.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 14, 35, 42

(210) 430038 (220) 2014 06 16

(731) AGRO-BUD 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) 

(531) 2.1.2, 5.1.1, 5.1.5, 24.1.5, 24.1.10, 24.9.2, 24.9.5, 25.1.25, 

29.1.15

(511) 36, 37

(210) 430039 (220) 2014 06 16

(731) AGRO-BUD 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) PARK WILANÓW

(511) 36

(210) 430040 (220) 2014 06 16

(731) ZET PREMIUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) ZET Cafe

(511) 35, 38, 41

(210) 430041 (220) 2014 06 16

(731) AGRO-BUD 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) RADECKI

(511) 37

(210) 430042 (220) 2014 06 16

(731) PETECKI IGNACY 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE PETECKI, Łódź

(540) INSPIRUJE NAS DOSKONAŁOŚĆ

(511) 06, 19, 35

(210) 430043 (220) 2014 06 16

(731) SZYMOWSKI ANDRZEJ, Kraków

(540) BON-tv

(531) 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 41

(210) 430044 (220) 2014 06 16

(731) MARCINIAK JAROSŁAW JK CONTAINER, Cieszyn

(540) JKcontainer

(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.5.19, 29.1.13

(511) 06, 35

(210) 430045 (220) 2014 06 16

(731) SADO JOANNA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

COLO, Kędzierzyn-Koźle

(540) COLO

(531) 26.4.4, 27.5.1

(511) 25, 28, 35

(210) 430046 (220) 2014 06 16

(731) SADO JOANNA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

COLO, Kędzierzyn-Koźle
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(540) COL

(531) 24.15.21, 26.4.16, 27.5.1

(511) 25, 28, 35

(210) 430047 (220) 2014 06 16

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zakroczym

(540) Szelazo

(511) 05

(210) 430048 (220) 2014 06 16

(731) BOLD BRAND COMMERCE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) bold

(531) 27.5.1

(511) 35, 41, 42

(210) 430049 (220) 2014 06 16

(731) KOWALIK PAWEŁ, Kraków

(540) NIKA SPORT

(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) 430050 (220) 2014 06 16

(731) ENERGETYCZNE CENTRUM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Karta Korzyści

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) 430051 (220) 2014 06 16

(731) KMW ENGINEERING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Solec Kujawski

(540) KMW Challenges are our passion

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 11, 37, 42

(210) 430052 (220) 2014 06 16

(731) TECHGLASS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) TG

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 19, 35, 37, 42

(210) 430053 (220) 2014 06 16

(731) TECHGLASS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) TG TECHGLASS

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 19, 35, 37, 42

(210) 430054 (220) 2014 06 16

(731) MUZYK JOANNA 

FIRMA BERENIKA JO.MU., Nowy Sącz

(540) Jo. Mu. CLOTHES

(531) 26.4.3, 27.5.1

(511) 25, 35

(210) 430055 (220) 2014 06 16

(731) DOORSY, Bielice

(540) Termoplusplus

(511) 19
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(210) 430056 (220) 2014 06 16

(731) DOORSY, Bielice

(540) TermoPlus+

(531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.15

(511) 19

(210) 430057 (220) 2014 06 16

(731) AMKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Konstancin-Jeziorna

(540) AUSSIE RULES

(511) 33

(210) 430058 (220) 2014 06 16

(731) AMKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Konstancin-Jeziorna

(540) LITTLE BILLABONG

(511) 33

(210) 430059 (220) 2014 06 16

(731) JURGA ŁUKASZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

JUROL, Kiełczewo

(540) ZDROWE MLECZKO prosto od krowy

(531) 3.4.2, 2.9.1, 6.19.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 35

(210) 430060 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 8.1.7, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 42, 43

(210) 430061 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 42, 43

(210) 430062 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 42, 43

(210) 430063 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA

(531) 8.1.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) 430064 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

CUKIERNIA

(531) 8.1.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) 430065 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka
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(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

CUKIERNIA

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) 430066 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

CUKIERNIA

(531) 8.1.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 43

(210) 430067 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

KAWIARNIA

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) 430068 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

KAWIARNIA

(531) 8.1.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) 430069 (220) 2014 06 16

(731) PIEKARNIA FAMILIJNA 

SPÓŁKA JAWNA 

ELŻBIETA KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, 

Kuźnica Czeszycka

(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY PIEKARNIA 

KAWIARNIA

(531) 8.1.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 43

(210) 430070 (220) 2014 06 16

(731) KACZMARCZYK ŁUKASZ GOLDENLIGHT, Rybnik

(540) MAKARON Śląskiej Babci

(531) 26.4.2, 5.7.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 30

(210) 430071 (220) 2014 06 16

(731) KACZMARCZYK ŁUKASZ GOLDENLIGHT, Rybnik

(540) MAKARON Śląskiej Babci RODZINNA TRADYCJA

(531) 5.7.2, 2.3.11, 26.4.2, 7.3.20, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 430072 (220) 2014 06 16

(731) KOZIOŁ KAROLINA F.H. CARLA, Sanok

(540) eCarla

(511) 14

(210) 430073 (220) 2014 06 16

(731) BIOWIN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) BROWIN

(531) 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 09, 11, 21, 30, 31

(210) 430074 (220) 2014 06 16

(731) BIOWIN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) BROWIN - Bo domowe jest lepsze!

(511) 01, 09, 11, 21, 30, 31
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(210) 430075 (220) 2014 06 16

(731) BIOWIN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) BROWIN - Pędź z nami!

(511) 01, 09, 11, 21, 30, 31

(210) 430076 (220) 2014 06 16

(731) BIOWIN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) BROWIN

(511) 01, 09, 11, 21, 30, 31

(210) 430077 (220) 2014 06 16

(731) WOJDAK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kielce

(540) WOJDAK

(531) 26.4.3, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 25

(210) 430078 (220) 2014 06 16

(731) GRYZA MIECZYSŁAW OYCA 

ARTYSTYCZNE FORMY UŻYTKOWE, Poznań

(540) OYCA

(531) 27.5.1

(511) 06, 14, 41

(210) 430079 (220) 2014 06 16

(731) GLOBAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Olkusz

(540) SAPPHIRE

(531) 17.2.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 28

(210) 430080 (220) 2014 06 16

(731) GLOBAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Olkusz

(540) XYLO

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 28

(210) 430081 (220) 2014 06 16

(731) KRAWCZYŃSKI KRZYSZTOF 

DZIEWIĄTKA 9, Częstochowa

(540) oldtimer-centrum

(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 12, 35, 37

(210) 430082 (220) 2014 06 16

(731) RZĄD BOGNA KOKOSHE, Kalisz

(540) kokoshe

(511) 20, 24, 25

(210) 430083 (220) 2014 06 16

(731) KIERZKOWSKA BARBARA LING 365, Warszawa

(540) LING365

(531) 26.4.2, 26.4.8, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 430084 (220) 2014 06 16

(731) KARIM SYLWIA, Warszawa

(540) TT PICANTTI

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1

(511) 25

(210) 430085 (220) 2014 06 16

(731) JANKOWICZ KAROL ANKAR, Warszawa

(540) KOSMEDICA

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 44

(210) 430086 (220) 2014 06 16

(731) JANKOWICZ KAROL ANKAR, Warszawa

(540) KOSMEDICA

(511) 44

(210) 430087 (220) 2014 06 16

(731) JANKOWICZ KAROL ANKAR, Warszawa

(540) 

(531) 5.5.19, 29.1.4

(511) 44
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(210) 430088 (220) 2014 06 16

(731) BUD-RENTAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Paczkowo

(540) CENTRA MAGAZYNOWE BUD-RENTAL

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 19, 36, 37, 39

(210) 430089 (220) 2014 06 16

(731) STOWARZYSZENIE FILIUS FORTUNAE, Łódź

(540) odblask BEZPIECZNI NA DRODZE F Filius Fortunae

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25

(210) 430090 (220) 2014 06 16

(731) GLOBAL GAS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Białystok

(540) GREEN GAS

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 35

(210) 430091 (220) 2014 06 16

(731) BWS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zaczernie

(540) TT

(511) 33

(210) 430092 (220) 2014 06 16

(731) OPEN FINANCE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) OPEN FOR DEVELOPER

(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210) 430093 (220) 2014 06 16

(731) OMSC 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(540) GFC Energy

(511) 09

(210) 430094 (220) 2014 06 16

(731) OPEN FINANCE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) open for developer

(531) 6.7.4, 6.7.5, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210) 430095 (220) 2014 06 16

(731) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYKA STOKŁOSY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kaczory

(540) Paróweczki Maślane

(511) 29, 35

(210) 430096 (220) 2014 06 16

(731) SZOŁTYSEK MAREK, Paniówki

(540) kurwica

(511) 43

(210) 430097 (220) 2014 06 16

(731) SZOŁTYSEK MAREK, Paniówki

(540) kruca fuks

(511) 43

(210) 430098 (220) 2014 06 16

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pabianice

(540) renopuren

(511) 03, 05, 29

(210) 430099 (220) 2014 06 16

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pabianice

(540) actisoftin

(511) 03, 05, 29

(210) 430100 (220) 2014 06 16

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pabianice

(540) Hepaslimin - na wątrobę i na zbędne kilogramy

(511) 05

(210) 430101 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin
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(540) VitaMenu HelpFood

(531) 2.9.1, 2.9.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 32

(210) 430102 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) DIETETTA

(531) 27.5.1, 29.1.3

(511) 29, 30

(210) 430103 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) VitaMenu Helpfood, 

Profi l Na Menu reduced soduium, 

Profi l Menu normal cholesterol, 

Profi l Menu diabetic.

(531) 2.9.1, 2.9.14, 24.15.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32

(210) 430104 (220) 2014 06 16

(731) FIRMUS DOMUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Mścice

(540) dune PORT OF DESTINATION

(531) 27.5.1, 29.1.3

(511) 35, 36, 37, 39, 43, 44

(210) 430105 (220) 2014 06 16

(731) POLSKA GRUPA ESTETYCZNA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) MEDESTETIS INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.12

(511) 44

(210) 430106 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) VitaMenu Helpfood, 

Profi l Na Menu reduced soduium, 

Profi l Mens kids, 

Profi l Menu vegetarian.

(531) 2.5.1, 2.9.1, 2.9.14, 5.5.20, 5.5.21, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32

(210) 430107 (220) 2014 06 16

(731) BIELAK MACIEJ, PASEK JÓZEF 

CENTRUM WSPINACZKOWE FORTECA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) Centrum Wspinaczkowe Forteca

(531) 26.4.3, 2.1.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) 430108 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) VitaMenu Helpfood, 

Profi l Na Menu reduced soduium, 

Profi l Menu fi t & slim,

 Profi l Menu sport & gym.

(531) 2.1.8, 2.3.17, 2.3.30, 2.9.1, 2.9.14, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32
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(210) 430109 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) VitaMenu Helpfood, 

Profi l Na Menu reduced soduium. 

Profi l Menu gluten free, 

Profi l Menu microelements

(531) 1.11.1, 2.9.1, 2.9.14, 5.7.2, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32

(210) 430110 (220) 2014 06 16

(731) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin

(540) Zdrowe szybkie gotowanie

(511) 29, 30, 38

(210) 430111 (220) 2014 06 16

(731) REGIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) VET 4 PET

(531) 3.1.8, 3.1.24, 27.5.1, 27.7.1

(511) 05, 31, 44

(210) 430112 (220) 2014 06 16

(731) MOCARSKI KONRAD, Warszawa

(540) DIAMANTE DENIM

(531) 7.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 18, 25, 35

(210) 430113 (220) 2014 06 16

(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa

(540) SkyDive Warszawa

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 37, 39, 41

(210) 430114 (220) 2014 06 16

(731) KEYMASTER LIMITED, Nikozja, CY

(540) PARIS OPTIQUE

(531) 26.1.1, 26.2.7, 26.4.1, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 09, 44

(210) 430115 (220) 2014 06 16

(731) ANTONIEWICZ MARLENA LEVEN, Koszelówka

(540) LEVEN

(511) 31, 35

(210) 430116 (220) 2014 06 16

(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica

(540) NAPRAWDĘ SMAKOWITA

(511) 29

(210) 430117 (220) 2014 06 16

(731) KATO LABS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) TRIBIOTIC - do stosowania w zakażeniach skóry, 

TRIBIOTIC - skuteczny lek, któremu zaufały miliony 

Polaków

(511) 05, 35

(210) 430118 (220) 2014 06 17

(731) FORINVENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(540) FORINVENT

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 07, 37, 39, 40, 42

(210) 430119 (220) 2014 06 17

(731) ŁUKSZA KRZYSZTOF, Plewiska

(540) BIOGENICA

(511) 05, 35, 41, 42, 44

(210) 430120 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t happy

(531) 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05
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(210) 430121 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t family

(531) 25.1.15, 26.4.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05

(210) 430122 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t comfort

(531) 2.9.19, 19.3.1, 19.13.15, 26.4.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 430123 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t special

(531) 2.9.14, 2.9.15, 19.3.1, 19.13.15, 26.4.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 430124 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t transparent

(531) 19.3.1, 19.13.15, 26.4.5, 26.4.18, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 430125 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t aqua stop

(531) 19.3.1, 19.13.15, 26.4.5, 26.4.18, 14.7.6, 14.7.20, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 05

(210) 430126 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t soft

(531) 19.3.1, 19.13.15, 26.1.1, 24.17.15, 24.15.2, 27.5.1, 29.1.15, 

19.13.25, 14.7.6, 14.7.20

(511) 05

(210) 430127 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
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(540) matopat t classic

(531) 19.13.1, 19.13.15, 1.15.15, 26.1.1, 24.17.15, 24.15.2, 27.5.1, 

29.1.15, 19.13.25, 14.7.6, 14.7.20

(511) 05

(210) 430128 (220) 2014 06 17

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) matopat t blood control sterile !

(531) 19.13.1, 19.13.15, 1.15.15, 26.1.1, 24.17.15, 24.15.2, 27.5.1, 

29.1.15

(511) 05

(210) 430129 (220) 2014 06 17

(731) ORLEN OIL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) MONSUN

(511) 04

(210) 430130 (220) 2014 06 17

(731) MTL MAXFILM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) MIKI MAZUR

(511) 35, 41

(210) 430131 (220) 2014 06 17

(731) KALISIEWICZ DARIUSZ, Wrocław

(540) LABORATORIA Zapachu

(531) 5.5.19, 5.5.20, 5.5.21, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 44

(210) 430132 (220) 2014 06 17

(731) KAŁUŻA MACIEJ 

WYDAWNICTWO TROFAN, Poznań

(540) Trofan

(531) 27.5.1, 27.5.2

(511) 28, 35, 41

(210) 430133 (220) 2014 06 17

(731) MALINOWSKI BARTOSZ QRIOSITY, Poznań

(540) INVERTED

(511) 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42, 45

(210) 430134 (220) 2014 06 17

(731) STANISZEWSKI PIOTR, Warszawa

(540) POLAR

(531) 3.7.16, 3.7.21, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 45

(210) 430135 (220) 2014 06 17

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Nowy Jork, US

(540) CUSTOM IMPRESSIONS

(511) 03, 05

(210) 430136 (220) 2014 06 17

(731) AGROPAK 

SPÓŁKA JAWNA BRZEZINSKI I WSPÓLNICY, Jaworzno

(540) toben

(511) 05

(210) 430137 (220) 2014 06 17

(731) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce

(540) GOLDBURGER

(511) 32

(210) 430138 (220) 2014 06 17

(731) GRUPA INVESTMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) ModnieWygodnie.com

(531) 2.3.10, 2.3.24, 10.3.10, 10.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 18, 25

(210) 430139 (220) 2014 06 17

(731) INTERNET SAVERS 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa



104 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  20  (1063)  2014

(540) BAGIA

(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 18

(210) 430140 (220) 2014 06 17

(731) MACIĄGOWSKI BOGDAN DOMHIT, Katowice

(540) DOMHIT KREUJ PRZESTRZEŃ

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39

(210) 430141 (220) 2014 06 17

(731) MACIĄGOWSKI BOGDAN DOMHIT, Katowice

(540) DOMHIT KREUJ PRZESTRZEŃ

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39

(210) 430142 (220) 2014 06 17

(731) MODLIŃSKA-RADZKA AGNIESZKA, 

MODLIŃSKI ŁUKASZ, MODLIŃSKI PRZEMYSŁAW, 

MODLIŃSKI MATEUSZ 

KAMIENIARZ MODLIŃSCY 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce

(540) Nowa Wieś Grodziska

(531) 7.15.20, 25.12.25, 26.13.25, 27.5.1, 28.7, 29.1.13

(511) 19, 37

(210) 430143 (220) 2014 06 17

(731) MODLIŃSKA-RADZKA AGNIESZKA, 

MODLIŃSKI ŁUKASZ, MODLIŃSKI PRZEMYSŁAW, 

MODLIŃSKI MATEUSZ

KAMIENIARZ MODLIŃSCY 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce

(540) Żeliszów

(531) 7.15.20, 25.12.25, 26.13.25, 27.5.1, 28.7, 29.1.13

(511) 19, 37

(210) 430144 (220) 2014 06 17

(731) OPG ORANGE PARK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) ART MODERN Sztuka. Mieszkania.

(531) 7.1.8, 7.1.12, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 36, 37

(210) 430145 (220) 2014 06 17

(731) OPG ORANGE PARK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) art modern

(511) 35, 36, 37

(210) 430146 (220) 2014 06 17

(731) HERBAPOL-LUBLIN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Nalewki Apteczne Serce i krążenie

(511) 05

(210) 430147 (220) 2014 06 17

(731) HERBAPOL-LUBLIN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Nalewki Apteczne Trawienie

(511) 05

(210) 430148 (220) 2014 06 17

(731) HERBAPOL-LUBLIN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Nalewki Apteczne Witalność

(511) 05

(210) 430149 (220) 2014 06 17

(731) HERBAPOL-LUBLIN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) Nalewki Apteczne Wątroba

(511) 05
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(210) 430150 (220) 2014 06 12

(731) STYRMANN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) AQUA-GRAF

(511) 01, 16, 17, 19

(210) 430151 (220) 2014 06 17

(731) URBAŃSKI MICHAŁ, RYBUS IRENEUSZ, 

MISZCZYSZYN TOMASZ MIRETTO 

SPÓŁKA CYWILNA, Będzin

(540) MiRETTO

(531) 12.1.1, 12.1.25, 12.1.17, 27.5.1, 29.1.15

(511) 20, 35

(210) 430152 (220) 2014 06 17

(731) URBAŃSKI MICHAŁ, RYBUS IRENEUSZ, 

MISZCZYSZYN TOMASZ MIRETTO 

SPÓŁKA CYWILNA, Będzin

(540) miretto

(511) 20, 35

(210) 430153 (220) 2014 06 17

(731) SIGMA PUMPY HRANICE S.R.O., Hranice I - Mesto, CZ

(540) KDFU

(511) 07, 09, 11

(210) 430154 (220) 2014 06 17

(731) SCANVET POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Skiereszewo

(540) DiarreClear

(511) 05

(210) 430155 (220) 2014 06 17

(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR

(540) ESSE COMPACT

(511) 34

(210) 430156 (220) 2014 06 17

(731) BIEDROŃ KAROLINA, Wrocław

(540) DIETA CUD CATERING DIETETYCZNY

(531) 2.1.16, 2.1.30, 2.3.16, 2.3.30, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 43

(210) 430157 (220) 2014 06 17

(731) MEBLE VOX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA JAWNA, Janikowo

(540) DRZWI I PODŁOGI VOX

(511) 02, 06, 19, 27, 35, 37, 42

(210) 430158 (220) 2014 06 18

(731) CUKIERNIA SOWA 

SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz

(540) TRUFLE MIKOŁAJA KOPERNIKA

(511) 30

(210) 430159 (220) 2014 06 18

(731) CUKIERNIA SOWA 

SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz

(540) TORT MIKOŁAJA KOPERNIKA

(511) 30

(210) 430160 (220) 2014 06 17

(731) BIURO PODRÓŻY PARTNER BPO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrowa Górnicza

(540) PARTNER

(531) 1.15.24, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39, 41, 43

(210) 430162 (220) 2014 06 18

(731) MADEJ WRÓBEL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 

Ruda Śląskie

(540) przeora

(511) 29

(210) 430163 (220) 2014 06 17

(731) MAJCHERCZYK JACEK TOMASZ, Warszawa

(540) POGOTOWIE EKOLOGICZNE

(511) 17, 37, 39, 40, 42

(210) 430164 (220) 2014 06 17

(731) GRUPA PRACUJ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) strefapracuj.pl

(511) 35, 38, 42

(210) 430165 (220) 2014 06 18

(731) FUHRMANN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn Zdrój

(540) PRAVAR

(511) 32

(210) 430166 (220) 2014 06 18

(731) FUHRMANN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn Zdrój

(540) BONVAR

(511) 32
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(210) 430167 (220) 2014 06 18

(731) FUHRMANN 

SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn Zdrój

(540) BONDARIUS

(511) 32

(210) 430168 (220) 2014 06 18

(731) MADEJ WRÓBEL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ruda Śląska

(540) Madej Wróbel dla rodziny

(511) 29

(210) 430169 (220) 2014 06 18

(731) MADEJ WRÓBEL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ruda Śląskie

(540) Madej Wróbel polskie wędliny

(511) 29

(210) 430170 (220) 2014 06 18

(731) MADEJ WRÓBEL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ruda Śląskie

(540) Madej Wróbel polskie wędliny dla rodziny

(511) 29

(210) 430172 (220) 2014 06 18

(731) KOMPANIA PIWOWARSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE Świeży Chmiel

(531) 2.1.1, 2.1.4, 5.11.15, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.14, 26.1.18, 27.5.1, 

29.1.12

(511) 32

(210) 430173 (220) 2014 06 18

(731) KOMPANIA PIWOWARSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) KORONNE

(511) 32

(210) 430174 (220) 2014 06 18

(731) KOMPANIA PIWOWARSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) ZŁOTY ZDRÓJ

(511) 32

(210) 430175 (220) 2014 06 18

(731) KOMPANIA PIWOWARSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) ZŁOTY KŁOS

(511) 32

(210) 430176 (220) 2014 06 18

(731) BAGADZIŃSKI RYSZARD LIGHT, Poznań

(540) PARAFiNA

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.1, 1.15.5

(511) 04

(210) 430177 (220) 2014 06 18

(731) KRUPA MAREK F.H. MARKUS, Jaworzno

(540) JAWOR

(511) 29

(210) 430180 (220) 2014 06 18

(731) PAULA & KAREN CO., Wólka Kosowska

(540) BALANDO

(511) 18, 25, 28

(210) 430181 (220) 2014 06 18

(731) LAMBRE GROUPE INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdańsk

(540) dermicLAB

(531) 27.5.1, 29.1.13, 25.5.2, 26.4.2, 26.4.18

(511) 03, 35

(210) 430182 (220) 2014 06 18

(731) QUATRO SYSTEM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) SuperTacho

(531) 3.11.9, 3.11.24, 3.11.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 42

(210) 430183 (220) 2014 06 18

(731) QUATRO SYSTEM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) TACHODROID

(531) 15.9.18, 18.1.7, 18.1.8, 18.1.14, 18.1.23, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 42
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(210) 430184 (220) 2014 06 18

(731) QUATRO SYSTEM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Qs

(531) 1.1.1, 1.1.5, 1.1.10, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 35, 42

(210) 430185 (220) 2014 06 18

(731) INVESTIN 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) INVESTIN

(531) 27.5.1, 29.1.8

(511) 41, 42, 45

(210) 430186 (220) 2014 06 18

(731) KRÓL JERZY, Rybnik

(540) BATEKO

(531) 1.15.1, 26.5.1, 26.5.12, 26.5.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 37, 40

(210) 430187 (220) 2014 06 18

(731) OPTIMUM MARK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) golden vines

(511) 33

(210) 430188 (220) 2014 06 18

(731) WAJDA JAKUB, Łodygowice

(540) Centrum Okien i Drzwi

(531) 26.4.1, 26.4.7, 26.4.8, 26.4.9, 7.3.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 19

(210) 430189 (220) 2014 06 18

(731) TEMAPHARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) ALACLARIN

(511) 03, 05

(210) 430190 (220) 2014 06 18

(731) HENG RUI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wólka Kosowska

(540) ICEOL

(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 28

(210) 430191 (220) 2014 06 18

(731) SIEJKA RAFAŁ, WALCZUK JACEK

FABRYKA SYPIALNI 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) FABRYKA SYPIALNI

(511) 20, 24, 35, 37, 42

(210) 430192 (220) 2014 06 18

(731) MOŚCICKI MATEUSZ JAKUB 

KOSZTMAN 

MATEUSZ MOŚCICKI, Kobyłka

(540) Kosztman

(531) 26.13.25, 26.5.1, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37, 42

(210) 430193 (220) 2014 06 18

(731) SCORPIO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) SIGNTECH

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 42

(210) 430194 (220) 2014 06 18

(731) MODLIŃSKA-RADZKA AGNIESZKA, 

MODLIŃSKI ŁUKASZ, MODLIŃSKI PRZEMYSŁAW, 

MODLIŃSKI MATEUSZ 

KAMIENIARZ MODLIŃSCY 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce

(540) Śmiłów
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(531) 7.5.11, 26.11.1, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 19, 37

(210) 430195 (220) 2014 06 18

(731) SERGEJ IWONA, Szczecin

(540) pHOTHO

(531) 26.1.1, 26.1.5, 29.1.12

(511) 09

(210) 430196 (220) 2014 06 18

(731) ETOS 

SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) CLTN

(511) 32, 35

(210) 430197 (220) 2014 06 18

(731) ETOS 

SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) DIVERSE EXTREME TEAM

(511) 32, 35

(210) 430198 (220) 2014 06 18

(731) AXXON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) AXOPIROKS

(511) 03, 05

(210) 430199 (220) 2014 06 18

(731) AXXON 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) AXOPIROX

(511) 03, 05

(210) 430200 (220) 2014 06 18

(731) Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, JP

(540) HADA LABO TOKYO

(511) 03

(210) 430201 (220) 2014 06 18

(731) J.K. ENGINEERING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pionki

(540) JK ENGINEERING

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 11, 42

(210) 430202 (220) 2014 06 18

(731) J.K. ENGINEERING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Pionki

(540) JK

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 11, 42

(210) 430203 (220) 2014 06 18

(731) PISKOREK ANTONI 

PIEKARNIA, Nowa Wieś

(540) Piskorek 1938

(531) 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13, 5.7.2, 26.1.2, 26.1.18

(511) 30, 35, 43

(210) 430204 (220) 2014 06 18

(731) KUZYNIN JACEK 

FIRMA HANDLOWA JOT, Choszczno

(540) Gouranga is what makes your life eco

(531) 1.3.1, 1.3.2, 1.3.20, 1.3.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05, 21, 25, 30, 31, 32

(210) 430205 (220) 2014 06 18

(731) AN.KA WINES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) KA

(531) 25.1.15, 25.1.5, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.14, 26.4.2, 26.4.10, 

26.1.1, 26.1.15, 24.1.3, 24.1.5, 24.1.10

(511) 33
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(210) 430206 (220) 2014 06 18

(731) ZAKŁADY MIĘSNE NOVE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Morgi

(540) Nove Naturalny wybór

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.2

(511) 29, 35, 40

(210) 430207 (220) 2014 06 18

(731) PIENIĄŻEK MACIEJ JAKUB, Podkowa Leśna

(540) FISH LOVERS

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12, 3.9.1, 3.9.24, 26.11.13

(511) 35

(210) 430208 (220) 2014 06 18

(731) KRÓL JERZY, Rybnik

(540) POWERIN

(531) 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 35, 40

(210) 430209 (220) 2014 06 18

(731) ALBAUM PIOTR GARAŻ 4X4, Wrocław

(540) garaż 4x4 www.garaz4x4.com.pl

(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.1.2, 26.2.7

(511) 37, 39, 40

(210) 430210 (220) 2014 06 18

(731) MOTOEYE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) MOTOEYE

(531) 1.15.15, 21.1.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 38, 42

(210) 430211 (220) 2014 06 18

(731) INSTAL KRAKÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) GRUPA KAPITAŁOWA Instal KRAKÓW S.A.

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.3, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18

(511) 37, 40

(210) 430212 (220) 2014 06 18

(731) INSTAL KRAKÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Instal KRAKÓW S.A.

(531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 37, 40

(210) 430213 (220) 2014 06 18

(731) INSTAL KRAKÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) WD Wiarygodny Deweloper

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 37

(210) 430214 (220) 2014 06 18

(731) ŚWISŁOWSKA IZABELA SAUBERR, Warszawa

(540) Łowicz 1906 Milkissima

(531) 25.1.15, 2.3.4, 8.3.1, 19.3.3, 19.3.25, 27.5.1, 29.1.15, 19.8.5

(511) 29
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(210) 430215 (220) 2014 06 18

(731) FM BANK PBP 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Prosty bank mobilny. Finanse bez ograniczeń dla 

każdego.

(511) 35, 36, 38

(210) 430216 (220) 2014 06 18

(731) SKARŻYŃSKA ELŻBIETA PPHU ROZLEWNIA WÓD I 

NAPOJÓW, Olecko

(540) Ella-Vita

(511) 11, 21, 32

(210) 430217 (220) 2014 06 18

(731) FM BANK PBP 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Bank SMART. Urodzony na smartfony.

(511) 35, 36, 38

(210) 430218 (220) 2014 06 18

(731) LESZEK ANDRZEJ LAMEX, Lipówki

(540) LTC

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 22

(210) 430219 (220) 2014 06 18

(731) LESZEK ANDRZEJ LAMEX, Lipówki

(540) LEXTON

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 09

(210) 430220 (220) 2014 06 18

(731) LESZEK ANDRZEJ LAMEX, Lipówki

(540) SAT116

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09

(210) 430221 (220) 2014 06 18

(731) LACTALIS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Twaróg Delikatny President. Prawdziwy smak 

domowego twarogu na śniadanie

(511) 29

(210) 430222 (220) 2014 06 18

(731) BAKALLAND 1 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) BAKALLAND Jesteś tym, co jesz

(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12, 26.4.4

(511) 29, 30, 31

(210) 430223 (220) 2014 06 18

(731) BAKALLAND 1 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Jesteś tym, co jesz

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 31

(210) 430224 (220) 2014 06 18

(731) PRO-PLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) proplus

(511) 09, 10, 38, 42, 44

(210) 430225 (220) 2014 06 18

(731) LACTALIS POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) Mozarella Galbani - smak włoskiej tradycji

(511) 29

(210) 430226 (220) 2014 06 18

(731) PRO-PLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Warszawa

(540) proplus Solutions for TELEMEDICINE

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.1, 26.4.4, 26.4.9

(511) 09, 10, 38, 42, 44

(210) 430227 (220) 2014 06 18

(731) INSTYTUT MARKA KAMIŃSKIEGO 

SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdańsk

(540) BIEGUN

(511) 03, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 39, 41

(210) 430228 (220) 2014 06 18

(731) KOSZEL CEZARY, Legionowo
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(540) POMOC PRAWNA I PODATKOWA Papug.pl

(531) 27.5.1, 29.1.14, 26.4.1, 3.7.15

(511) 35, 38, 41, 45

(210) 430229 (220) 2014 06 19

(731) SALAMAK MAREK SILARSKI ADAM 

CADMOST PROJEKT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice

(540) CADmost PROJEKT

(531) 25.5.2, 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 42

(210) 430230 (220) 2014 06 19

(731) SALAMAK MAREK SILARSKI ADAM 

CADMOST PROJEKT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice

(540) CADmost

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 42

(210) 430231 (220) 2014 06 19

(731) SALAMAK MAREK SILARSKI ADAM 

CADMOST PROJEKT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice

(540) BeStCAD

(531) 29.1.13, 27.5.1, 25.5.1, 26.11.2

(511) 35, 42

(210) 430232 (220) 2014 06 19

(731) STOWARZYSZENIE KULTURY AKADEMICKIEJ 

INSTYTUT SZTUKI, Kraków

(540) Pod Jaszczurami

(511) 35, 41, 43

(210) 430233 (220) 2014 06 19

(731) STOWARZYSZENIE KULTURY AKADEMICKIEJ 

INSTYTUT SZTUKI, Kraków

(540) KLUB POD JASZCZURAMI

(531) 27.5.1, 3.11.10, 26.2.1, 26.2.7, 3.5.24, 4.3.3

(511) 35, 41, 43

(210) 430234 (220) 2014 06 19

(731) GUANGDONG TAKSTAR ELECTRONIC CO., LTD., 

Longxi Town, Boluo County, Huizhou City, CN

(540) TAKSTAR

(531) 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1

(511) 09

(210) 430235 (220) 2014 06 18

(731) WIELGOMAS DANUTA 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie

(540) Dżem pomidorowy

(511) 29

(210) 430236 (220) 2014 06 18

(731) WIELGOMAS DANUTA 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie

(540) Dżem ogórkowy

(511) 29

(210) 430237 (220) 2014 06 18

(731) LPP TEX 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kowale

(540) à Tab

(531) 27.5.1

(511) 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 35

(210) 430238 (220) 2014 06 18

(731) SŁODYKIEWICZ ELŻBIETA 

CRACOW FREE TOURS, Kraków

(540) Krakow Free Tour

(511) 16, 35, 39

(210) 430239 (220) 2014 06 18

(731) FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) I LOVE

(511) 03

(210) 430240 (220) 2014 06 18

(731) OTMUCHÓW MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Brzeg
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(540) fruity’s

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 430241 (220) 2014 06 18

(731) OTMUCHÓW MARKETING 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Brzeg

(540) milky’s

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 430242 (220) 2014 06 18

(731) Go Travel Un Limited, Central Hong Kong 0000, CN

(540) JetRadar

(511) 35, 38, 39, 41, 42, 43

(210) 430243 (220) 2014 06 18

(731) MERITUM BANK ICB 

SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) fototransfer

(511) 09, 35, 36, 38

(210) 430244 (220) 2014 06 18

(731) Inter IKEA Centre Group A/S, Kastrup, DK

(540) WOLA PARK

(531) 27.5.1, 29.1.13, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13

(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43

(210) 430245 (220) 2014 06 18

(731) PATIO POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Szczecin

(540) Coolpack

(511) 16, 18, 28

(210) 430246 (220) 2014 06 18

(731) KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) 

(531) 2.9.1, 24.13.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25

(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) 430247 (220) 2014 06 18

(731) KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) 

(531) 2.9.1, 24.13.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 41, 42, 45

(210) 430248 (220) 2014 06 18

(731) KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) 

(531) 2.9.1, 24.13.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 29.1.12

(511) 16, 35, 41

(210) 430249 (220) 2014 06 18

(731) KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) 500 LAT REFORMACJI

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.1.1, 26.1.17, 26.1.18, 24.15.1

(511) 16, 35, 41

(210) 430250 (220) 2014 06 18

(731) KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa

(540) 500 LAT REFORMACJI

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.1.1, 26.1.17, 26.1.18, 24.15.1

(511) 09, 16, 35, 41, 42, 45
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(210) 430251 (220) 2014 06 20

(731) SZYMCZAK SABINA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE 

AJS, Czestków

(540) MICROBAG

(511) 07

(210) 430252 (220) 2014 06 20

(731) SZYMCZAK SABINA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE 

AJS, Czestków B

(540) BAGMICRO

(511) 07

(210) 430253 (220) 2014 06 20

(731) MORZYK FILIP, Warszawa

(540) SZMATORBA

(511) 18

(210) 430254 (220) 2014 06 20

(731) CEDC INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Oborniki Wielkopolskie

(540) ŻUBRÓWKA ZŁOTA WÓDKA SMAKOWA NA BAZIE 

KORY DĘBU

(531) 25.1.15, 3.4.4, 3.4.5, 27.5.1, 29.1.14

(511) 33

(210) 430255 (220) 2014 06 20

(731) GRONDAL ZBIGNIEW, GRONDAL WOJCIECH 

PIEKARNIA GRONPIEK 

SPÓŁKA CYWILNA, Wola Filipowska

(540) 1994 PIEKARNIA & CUKIERNIA Gronpiek

(531) 8.1.1, 8.1.7, 8.1.16, 25.1.15, 26.1.2, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 

29.1.13

(511) 30, 35, 43

(210) 430256 (220) 2014 06 20

(731) GRONDAL ZBIGNIEW, GRONDAL WOJCIECH 

PIEKARNIA GRONPIEK 

SPÓŁKA CYWILNA, Wola Filipowska

(540) Tradycyjne wypieki DOMOWY CHLEB 1994 

PIEKARNIA & CUKIERNIA Gronpiek NOWOŚĆ 

PEŁNY ZESTAW SKŁADNIKÓW DO WYPIEKU CHLEBA 

W TWOIM DOMU ZESTAW NA CHLEB: żytni jasny 

żytni razowy pszenny jasny pszenny razowy 

orkiszowy jasny orkiszowy razowy

(531) 2.3.4, 2.1.4, 2.5.3, 2.5.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) 430257 (220) 2014 06 20

(731) SMARTH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Mrągowo

(540) craft

(531) 26.11.1, 26.15.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 21

(210) 430258 (220) 2014 06 20

(731) SMARTH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Mrągowo

(540) smarth

(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.15.1, 26.1.1

(511) 16, 21, 35

(210) 430259 (220) 2014 06 20

(731) TELEWIZJA TOYA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź
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(540) TOYA tv

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.2, 26.4.7, 26.4.18, 26.4.22

(511) 35, 38, 41

(210) 430260 (220) 2014 06 20

(731) TELEWIZJA TOYA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łódź

(540) TOYA tv HD

(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.2, 26.4.7, 26.4.18, 26.4.22

(511) 35, 38, 41

(210) 430261 (220) 2014 06 20

(731) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok

(540) Mój pomysł. Mój biznes

(511) 41

(210) 430262 (220) 2014 06 20

(731) BIOVICO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gdynia

(540) SYNADINE

(511) 05

(210) 430263 (220) 2014 06 20

(731) XSYSTEM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(540) ACCELO

(531) 

(511) 09, 42

(210) 430264 (220) 2014 06 20

(731) MARTEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Rybnik

(540) MTX

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12

(210) 430265 (220) 2014 06 20

(731) KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA 

NEO-ESTETIC, Poznań

(540) SkinMed.pl

(531) 1.15.15, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 44

(210) 430266 (220) 2014 06 20

(731) ECHO INVESTMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) NOBILIS BUSINESS HOUSE

(531) 27.5.1

(511) 16, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43

(210) 430267 (220) 2014 06 20

(731) TECHNICY24 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) TECHNICY24

(531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13, 27.7.1

(511) 36, 37, 44

(210) 430268 (220) 2014 06 20

(731) PULST JOLANTA MARIA, Zgorzelec

(540) PRANA HOUSE

(531) 1.15.1, 2.3.5, 2.3.8, 2.3.17, 2.3.23, 2.3.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 41, 44

(210) 430269 (220) 2014 06 20

(731) TELEKOM MEDIA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) Market Walut

(511) 16, 35, 36

(210) 430270 (220) 2014 06 20

(731) KACPRZYŃSKI MAREK, Gdańsk

(540) Vet-Farm

(511) 05, 31, 44

(210) 430271 (220) 2014 06 20

(731) KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA 

NEO-ESTETIC, Poznań

(540) Skinmed

(511) 35, 41, 44

(210) 430272 (220) 2014 06 20

(731) IGIJA BOŻENA KALMUK, MAREK KALMUK, 

PATRYCJA KALMUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław

(540) Dolnośląskie Centrum Implantologii 

Stomatologicznej

(511) 41, 44
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(210) 430273 (220) 2014 06 20

(731) CDM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Ksawerów

(540) BIOPRINT

(531) 1.15.15, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.14, 26.4.18

(511) 16, 31, 40

(210) 430274 (220) 2014 06 20

(731) MOJE KINO, Warszawa

(540) MOJE KINO

(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12, 26.11.12

(511) 09, 35, 41

(210) 430275 (220) 2014 06 21

(731) INVENT FARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(540) Invent Farm ZDROWIE CZERPANE Z NATURY

(531) 5.3.13, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 430276 (220) 2014 06 21

(731) INVENT FARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(540) ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW suplement diety 

Para Farm Płyn doustny

(531) 2.9.21, 19.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05

(210) 430277 (220) 2014 06 21

(731) INVENT FARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Lublin

(540) Invent Herbs

(531) 27.5.1, 29.1.13, 5.3.13, 5.3.14

(511) 05

(210) 430278 (220) 2014 06 21

(731) ŚMIECH ANDRZEJ, Warszawa

(540) ŚMIECH

(511) 35, 36, 41

(210) 430279 (220) 2014 06 21

(731) ŚMIECH ANDRZEJ, Warszawa

(540) ŚMIECH & PARTNERS 

DORADZTWO PERSONALNE

(531) 1.1.17, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 41

(210) 430280 (220) 2014 06 22

(731) GLOBAL INVEST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków

(540) Galicia 100% NATURAL PRODUCT

(531) 11.1.10, 11.1.25, 15.3.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 32, 35

(210) 430281 (220) 2014 06 22

(731) FOODCARE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Zabierzów
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(540) GELLWE Właśnie to lubię Volcano 

Domowe Wypieki dodaj tylko Ciasto i Krem 

przygotowanie 30 min.

(531) 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15, 26.1.2, 26.1.18, 

26.1.20

(511) 30

(210) 430282 (220) 2014 06 20

(731) JĘDRZEJAK JANETTE, Warszawa

(540) Pepitka Cafe

(531) 27.5.1

(511) 43

(210) 430283 (220) 2014 06 20

(731) POLKA BIKES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Izabelin

(540) POLKABIKES

(531) 27.5.1, 26.13.25, 29.1.12

(511) 12, 25

(210) 430284 (220) 2014 06 20

(731) GROSZYK WIESŁAW WIGRO-AGR, Warszawa

(540) POLSKIE KONSORCJUM NIERUCHOMOŚCI

(531) 1.17.11, 1.17.13, 26.4.3, 26.4.5, 26.4.18, 26.4.22, 27.5.1, 

29.1.13

(511) 35, 36, 42

(210) 430285 (220) 2014 06 20

(731) KAZNOWSKA BARBARA, Kanie

(540) WSPAK

(511) 16, 35, 36, 37, 41, 44

(210) 430286 (220) 2014 06 20

(731) BEYSTER INTERNATIONAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Śmiałowice

(540) Beyster International Sp. z o.o. 

wants to present a new form of a known product 

(sweeping log): RAMROD Active chimney cleaner 

Advantages:

- The best price in the market 1.09 € HIT

(1kg, packed only in white paper) 

- The best price/quality relation

- The largest amount of active cleaning material 

inside (300g) 

- Two active ingredients

- Safety and effi  cacy confi rmed by many tests

- Patented composition 

- Frequency of use

- 1 pcs for 3 weeks (continuous burning)

- Eliminates carcinogens 

NEW! RAMROD active chimney cleaner PATENT

(531) 7.3.4, 7.3.9, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 04
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(210) 430287 (220) 2014 06 22

(731) LEDI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(540) fi ku miku

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 432255 (220) 2004 05 01

(731) International Business Machines Corporation

z siedzibą New Orchard Road,

Armonk, Nowy Jork, US

(540) Watson

(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 09



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 429770, 429771, 429807, 429989, 430073, 430074, 430075, 430076, 430150

2 429770, 429771, 429807, 429989, 430157

3 429781, 429794, 429795, 429796, 429799, 429807, 429809, 429854, 429868, 429870, 429875, 429878, 429889, 
429897, 429900, 429903, 429904, 429918, 429925, 429931, 429953, 430036, 430098, 430099, 430131, 430135, 
430181, 430189, 430198, 430199, 430200, 430204, 430227, 430239

4 429807, 429918, 429974, 429975, 429976, 429977, 429978, 429979, 429988, 430118, 430129, 430176, 430286

5 427897, 427898, 427899, 427900, 427901, 428769, 429774, 429775, 429781, 429782, 429783, 429784, 429786, 
429797, 429807, 429811, 429815, 429822, 429823, 429837, 429838, 429840, 429846, 429854, 429860, 429870, 
429874, 429875, 429876, 429877, 429879, 429881, 429886, 429889, 429891, 429903, 429908, 429910, 429911, 
429925, 429931, 429943, 429945, 429947, 429954, 429997, 430033, 430036, 430047, 430098, 430099, 430100, 
430111, 430117, 430119, 430120, 430121, 430122, 430123, 430124, 430125, 430126, 430127, 430128, 430135, 
430136, 430146, 430147, 430148, 430149, 430154, 430189, 430198, 430199, 430204, 430262, 430270, 430275, 
430276, 430277

6 429807, 429850, 429851, 429852, 429853, 429861, 429862, 429863, 429871, 429874, 429888, 429914, 429915, 
429957, 429967, 429984, 429985, 429986, 430013, 430014, 430015, 430016, 430020, 430021, 430042, 430044, 
430051, 430078, 430157, 430188, 430237

7 429788, 429807, 429814, 429861, 429862, 429863, 429864, 429878, 429900, 429989, 430020, 430021, 430118, 
430153, 430219, 430237, 430251, 430252

8 429807, 429918, 430237

9 429777, 429778, 429779, 429780, 429785, 429787, 429789, 429791, 429798, 429799, 429804, 429807, 429836, 
429846, 429858, 429861, 429862, 429863, 429872, 429901, 429920, 429921, 429935, 429949, 429950, 429951, 
429967, 429968, 429970, 429988, 429991, 429996, 429999, 430018, 430052, 430053, 430073, 430074, 430075, 
430076, 430090, 430092, 430093, 430094, 430114, 430153, 430182, 430183, 430184, 430195, 430201, 430202, 
430208, 430210, 430218, 430219, 430220, 430224, 430226, 430234, 430237, 430243, 430246, 430247, 430250, 
430263, 430274, 432255

10 429807, 430000, 430224, 430226

11 429770, 429771, 429788, 429807, 429812, 429888, 429919, 429935, 429957, 429972, 429973, 429988, 430020, 
430021, 430051, 430052, 430053, 430073, 430074, 430075, 430076, 430153, 430201, 430202, 430216, 430218, 
430237

12 429807, 429812, 429914, 429915, 430081, 430264, 430283

13 429807

14 429807, 429839, 429904, 430009, 430010, 430035, 430037, 430072, 430078, 430133, 430227

15 429798, 429807

16 429773, 429778, 429790, 429791, 429799, 429800, 429807, 429858, 429859, 429869, 429874, 429893, 429894, 
429896, 429902, 429903, 429918, 429920, 429921, 429950, 429951, 429961, 429962, 429963, 429970, 429998, 
430018, 430092, 430094, 430133, 430150, 430227, 430237, 430238, 430245, 430246, 430247, 430248, 430249, 
430250, 430257, 430258, 430266, 430269, 430273, 430285

17 429807, 429871, 429873, 429957, 429989, 430020, 430021, 430150, 430163

18 429780, 429785, 429807, 429839, 429904, 430022, 430112, 430133, 430138, 430139, 430180, 430227, 430245, 
430253

19 429770, 429771, 429807, 429808, 429861, 429862, 429863, 429888, 429989, 430042, 430052, 430053, 430055, 
430056, 430088, 430142, 430143, 430150, 430157, 430188, 430194

20 429770, 429771, 429807, 429855, 429856, 429888, 429898, 429919, 430082, 430151, 430152, 430191

21 429788, 429807, 429868, 429871, 429874, 429903, 429918, 429994, 430073, 430074, 430075, 430076, 430204, 
430216, 430237, 430257, 430258, 430266

22 429807, 430218
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1 2

23 429807

24 429807, 429855, 429856, 429903, 430082, 430191, 430237

25 429780, 429785, 429791, 429799, 429806, 429807, 429839, 429845, 429904, 429950, 429952, 429987, 430009, 
430010, 430022, 430035, 430045, 430046, 430054, 430077, 430082, 430084, 430089, 430112, 430133, 430138, 
430180, 430190, 430204, 430227, 430266, 430283

26 429807

27 429770, 429771, 429807, 429919, 430157

28 429787, 429789, 429799, 429807, 429826, 429827, 429858, 429893, 429894, 429950, 430045, 430046, 430079, 
430080, 430132, 430180, 430190, 430227, 430245

29 428769, 429807, 429816, 429817, 429835, 429874, 429887, 429891, 429918, 429936, 429958, 429964, 429965, 
429966, 429982, 430005, 430006, 430007, 430008, 430059, 430095, 430098, 430099, 430101, 430102, 430103, 
430106, 430108, 430109, 430110, 430116, 430156, 430162, 430168, 430169, 430170, 430177, 430206, 430214, 
430221, 430222, 430223, 430225, 430235, 430236, 430237

30 428769, 429799, 429807, 429810, 429824, 429843, 429844, 429874, 429876, 429877, 429883, 429884, 429891, 
429918, 429922, 429923, 429924, 429936, 430002, 430003, 430019, 430023, 430060, 430061, 430062, 430070, 
430071, 430073, 430074, 430075, 430076, 430101, 430102, 430103, 430106, 430108, 430109, 430110, 430158, 
430159, 430203, 430204, 430222, 430223, 430237, 430240, 430241, 430255, 430256, 430281

31 429780, 429785, 429803, 429807, 429813, 429876, 429877, 429918, 429958, 429994, 430073, 430074, 430075, 
430076, 430111, 430115, 430204, 430222, 430223, 430270, 430273

32 428769, 429791, 429799, 429807, 429874, 429876, 429877, 429891, 429907, 429909, 429918, 429939, 429940, 
429941, 429942, 429992, 430026, 430027, 430028, 430029, 430030, 430101, 430103, 430106, 430108, 430109, 
430137, 430165, 430166, 430167, 430172, 430173, 430174, 430175, 430196, 430197, 430204, 430216, 430227, 
430280, 430287

33 429807, 429874, 429895, 429918, 429992, 430000, 430034, 430057, 430058, 430091, 430187, 430205, 430254

34 429807, 429846, 429874, 430000, 430155

35 427656, 428378, 428769, 429772, 429773, 429776, 429777, 429778, 429779, 429780, 429785, 429787, 429789, 
429790, 429791, 429792, 429793, 429801, 429802, 429807, 429810, 429811, 429815, 429816, 429820, 429821, 
429828, 429829, 429830, 429831, 429832, 429833, 429836, 429841, 429842, 429850, 429851, 429852, 429853, 
429855, 429856, 429857, 429858, 429859, 429864, 429865, 429867, 429869, 429872, 429879, 429880, 429881, 
429882, 429890, 429891, 429892, 429902, 429903, 429904, 429912, 429913, 429914, 429915, 429918, 429920, 
429921, 429926, 429927, 429928, 429929, 429930, 429931, 429932, 429941, 429946, 429948, 429950, 429955, 
429958, 429961, 429962, 429963, 429968, 429969, 429970, 429980, 429983, 429984, 429985, 429986, 429987, 
429988, 429989, 429992, 429993, 429994, 429995, 429998, 430004, 430005, 430006, 430007, 430008, 430009, 
430010, 430011, 430012, 430013, 430014, 430015, 430016, 430017, 430018, 430019, 430022, 430026, 430027, 
430028, 430029, 430030, 430031, 430032, 430033, 430035, 430037, 430040, 430042, 430043, 430044, 430045, 
430046, 430048, 430050, 430052, 430053, 430054, 430059, 430060, 430061, 430062, 430063, 430064, 430065, 
430066, 430067, 430068, 430069, 430081, 430090, 430092, 430094, 430095, 430104, 430112, 430115, 430117, 
430119, 430130, 430132, 430133, 430134, 430140, 430141, 430144, 430145, 430151, 430152, 430157, 430164, 
430181, 430184, 430186, 430191, 430192, 430193, 430196, 430197, 430203, 430206, 430207, 430208, 430210, 
430215, 430217, 430228, 430229, 430230, 430231, 430232, 430233, 430237, 430238, 430242, 430243, 430244, 
430246, 430247, 430248, 430249, 430250, 430255, 430258, 430259, 430260, 430265, 430266, 430268, 430269, 
430271, 430274, 430278, 430279, 430280, 430284, 430285

36 427656, 429790, 429793, 429807, 429818, 429819, 429821, 429833, 429834, 429879, 429881, 429890, 429932, 
429941, 429960, 429969, 429981, 429988, 430001, 430012, 430017, 430031, 430032, 430038, 430039, 430088, 
430092, 430094, 430104, 430144, 430145, 430215, 430217, 430243, 430244, 430266, 430267, 430269, 430278, 
430279, 430284, 430285

37 429777, 429777, 429779, 429807, 429864, 429866, 429888, 429889, 429901, 429941, 429967, 429968, 429969, 
429974, 429975, 429976, 429977, 429978, 429979, 429988, 429996, 430001, 430013, 430014, 430015, 430016, 
430038, 430041, 430051, 430052, 430053, 430081, 430088, 430104, 430113, 430118, 430134, 430142, 430143, 
430144, 430145, 430157, 430163, 430186, 430191, 430192, 430193, 430194, 430209, 430211, 430212, 430213, 
430244, 430267, 430285

38 429773, 429791, 429793, 429807, 429858, 429865, 429867, 429872, 429906, 429913, 429920, 429949, 429950, 
429961, 429962, 429963, 429968, 429969, 429980, 429991, 429998, 430040, 430043, 430092, 430094, 430110, 
430164, 430210, 430215, 430217, 430224, 430226, 430228, 430242, 430243, 430259, 430260

39 429780, 429785, 429799, 429801, 429805, 429807, 429816, 429820, 429833, 429869, 429888, 429891, 429920, 
429937, 429938, 429971, 429980, 429988, 429993, 430017, 430033, 430088, 430104, 430113, 430118, 430140, 
430141, 430160, 430163, 430209, 430227, 430238, 430242, 430244, 430266
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40 429807, 429808, 429850, 429851, 429852, 429853, 429861, 429862, 429863, 429888, 429967, 429974, 429975, 
429976, 429977, 429978, 429979, 429984, 429985, 429986, 429988, 430118, 430163, 430186, 430206, 430208, 
430209, 430211, 430212, 430273

41 428769, 429773, 429778, 429780, 429785, 429790, 429791, 429792, 429793, 429799, 429800, 429801, 429807, 
429825, 429828, 429829, 429830, 429831, 429832, 429858, 429865, 429867, 429879, 429881, 429885, 429890, 
429892, 429902, 429905, 429906, 429916, 429920, 429926, 429927, 429928, 429929, 429930, 429932, 429933, 
429934, 429941, 429948, 429950, 429951, 429961, 429962, 429963, 429971, 429980, 429988, 429992, 429993, 
429998, 429999, 430004, 430017, 430018, 430040, 430043, 430048, 430049, 430078, 430083, 430092, 430094, 
430107, 430113, 430119, 430130, 430132, 430133, 430160, 430185, 430227, 430228, 430232, 430233, 430242, 
430244, 430246, 430247, 430248, 430249, 430250, 430259, 430260, 430261, 430265, 430266, 430268, 430271, 
430272, 430274, 430278, 430279, 430285

42 428769, 429773, 429779, 429800, 429801, 429807, 429820, 429836, 429857, 429858, 429893, 429894, 429901, 
429913, 429935, 429944, 429948, 429949, 429950, 429956, 429961, 429962, 429963, 429967, 429968, 429969, 
429980, 429988, 429998, 429999, 430037, 430048, 430051, 430052, 430053, 430060, 430061, 430062, 430092, 
430094, 430118, 430119, 430133, 430157, 430163, 430164, 430182, 430183, 430184, 430185, 430191, 430192, 
430193, 430201, 430202, 430210, 430224, 430226, 430229, 430230, 430231, 430242, 430244, 430246, 430247, 
430250, 430263, 430284

43 428769, 429105, 429780, 429785, 429807, 429817, 429835, 429876, 429877, 429885, 429892, 429899, 429917, 
429922, 429924, 429926, 429927, 429928, 429929, 429930, 429934, 429937, 429938, 429955, 429959, 429960, 
429971, 429980, 429990, 429993, 430001, 430019, 430024, 430060, 430061, 430062, 430063, 430064, 430065, 
430066, 430067, 430068, 430069, 430096, 430097, 430104, 430156, 430160, 430203, 430232, 430233, 430242, 
430244, 430255, 430266, 430282

44 428769, 429778, 429780, 429785, 429807, 429811, 429815, 429875, 429931, 429983, 430028, 430085, 430086, 
430087, 430104, 430105, 430111, 430114, 430119, 430131, 430224, 430226, 430265, 430267, 430268, 430270, 
430271, 430272, 430285

45 429792, 429807, 429821, 429858, 429866, 429905, 429934, 429987, 430031, 430032, 430092, 430094, 430133, 
430134, 430185, 430228, 430247, 430250



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

à Tab 430237

§ ŚLĄSKIE CENTRUM POMOCY PRAWNEJ 429821

1994 PIEKARNIA & CUKIERNIA Gronpiek 430255

25 LAT WOLNOŚCI RYNKOWEJ 
PATRONAT PREZYDENTA RP 
DOBRY PRODUKT SILNA POLSKA 430004

500 LAT REFORMACJI 430249

500 LAT REFORMACJI 430250

AA My Intima 429854

abiDRUK 429859

ACCELO 430263

actisoftin 430099

AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE  
Świeży Chmiel 430172

AD ADAX 429901

ADRIANEX 429866

Affre & Wspólnicy Sp.K. 429905

AKADEMIA POLSKIEJ WÓDKI 429926

AKWEDUKT 429957

ALACLARIN 430189

AMIR 429871

ANIMA 430037

Anticarcel 429797

APA 429804

Apartamenty Butorowy Residence 429959

AQUA-GRAF 430150

aquakon 430028

ARCHIWA POLSKIE 429801

ART MODERN Sztuka. Mieszkania. 430144

art modern 430145

Atopra Zinc+ 429870

AUSSIE RULES 430057

AVANTI EQUESTRIAN 429780

Aviasales 429980

AXOPIROKS 430198

AXOPIROX 430199

AXPAL snack&swool  
TRADYCJE OD 1985 z małego Beskidu  
PALECZKI KUKURYDZIANE 429884

AXPAL TRADYCJE OD 1985 
 PALUSZKI CHRUP...CHRUP CHRUPNIJ TY  
z małego Beskidu 429883

BAGIA 430139

BAGMICRO 430252

BAKALLAND Jesteś tym, co jesz 430222

BALANDO 430180

Bank SMART. Urodzony na smartfony. 430217

Bastion 429862

BATEKO 430186

BB BioBazar 429892

BELLE JOUR 429796

BeStCAD 430231

Beyster International Sp. z o.o.  
wants to present a new form of a known  
product (sweeping log): RAMROD  
Active chimney cleaner Advantages:  
- The best price in the market 1.09 € HIT 
(1kg, packed only in white paper)  
- The best price/quality relation  
- The largest amount of active cleaning  
material inside (300g)  
- Two active ingredients  
- Safety and efficacy confirmed  
by many tests  
- Patented composition  
- Frequency of use  
- 1 pcs for 3 weeks (continuous burning)  
- Eliminates carcinogens  
NEW! RAMROD active chimney cleaner  
PATENT 430286

BEZ KOMBINOWANIA 429936

BIEGUN 430227

BIFRESH 429823

Bimbi belli 429995

BIOGENICA 430119

BIOLASOL 429886

BIOLEVOX 429997

BIOPRINT 430273

bold 430048

BONDARIUS 430167

BON-tv 430043

BONVAR 430166

boogi woogi 429909

BROWIN - Bo domowe jest lepsze! 430074

BROWIN - Pędź z nami! 430075

BROWIN 430073

BROWIN 430076

CADmost PROJEKT 430229

CADmost 430230

CalciPure 429837

CC Consensus Company 429990

cc crops circles 429839

CENTRA MAGAZYNOWE BUD-RENTAL 430088

Centrum Okien i Drzwi 430188
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CENTRUM POLSKIEJ WÓDKI 429927

Centrum Wspinaczkowe Forteca 430107

CEO ROUND TABLE 430018

ceylon lychee jazz 430003

CHICORY WORLD 429876

CLEANTEQ 429889

Clinident 429868

CLTN 430196

COL 430046

COLO 430045

COMMERCE BRIDGE 429913

Coolpack 430245

CR CEL-R 429772

craft 430257

Cranvitt uro 429838

CUSTOM IMPRESSIONS 430135

CYDRÓWKA 430034

CYKORIADA 429877

Czas Nieruchomości 427656

Czy leje, czy grzeje  
polska wołowina zawsze smakuje 430006

czy Twój Pacjent wie ? 429778

Ćwiczenia z pomysłem 429858

D & K technology 429967

DBI Dental Business Institute 429829

Delecta Galaretka smak truskawkowy 429887

DELITO 429918

DENTAL ACADEMY 429830

dermicLAB 430181

DERMIKA 100% for MEN 429875

DESE 600 429945

DESSI 429771

DessiHome 429770

DETAL CENTRUM 430012

DIAMANTE DENIM 430112

DiarreClear 430154

DIETA CUD CATERING DIETETYCZNY 430156

DIETETTA 430102

DIVERSE EXTREME TEAM 430197

DJ & SAX 429951

Dobroński 429992

doit TECHNOLOGY 429949

Dolnośląskie Centrum Implantologii  
Stomatologicznej 430272

DOMHIT KREUJ PRZESTRZEŃ 430140

DOMHIT KREUJ PRZESTRZEŃ 430141

DRUŻYNA 429950

DRZWI I PODŁOGI VOX 430157

dune PORT OF DESTINATION 430104

DYNASTIA WYBRANA 429902

DZIECI MAJĄ GŁOS! 429879

Dzieci mają głos! 429881

Dzikie ALE 429907

Dzikus TV 429920

Dżem ogórkowy 430236

Dżem pomidorowy 430235

Eastern Economic Congress 429962

eCarla 430072

ECOWIPES 429903

e-klosz 429972

eklosz 429973

Ella-Vita 430216

EPCO 429814

ESSE COMPACT 430155

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 429961

EXCELLENT 429888

F2F 429831

FABRYKA SYPIALNI 430191

FACE2FACE 429832

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA CUKIERNIA 430064

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA CUKIERNIA 430065

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA CUKIERNIA 430066

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA KAWIARNIA 430067

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA KAWIARNIA 430068

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY  
PIEKARNIA KAWIARNIA 430069

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY 430060

FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY 430061

FAMILIJNA 430062

FAMILIJNA 430063

FDM 429898

fiku miku 430287

FISH LOVERS 430207

FLORMET 430021

flp technology 430020

FORDATA 429999

FORINVENT 430118

fototransfer 430243

FRESH FRUIT SNACK 429958

fruity’s 430240

GALERIA POLSKIEJ WÓDKI 429929

Galicia 100% NATURAL PRODUCT 430280

garaż 4x4 www.garaz4x4.com.pl 430209

Gardia 429861

GARFIELD 429989

GELLWE Właśnie to lubię Volcano  
Domowe Wypieki dodaj tylko Ciasto i Krem  
przygotowanie 30 min. 430281

GFC Energy 430093
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GO bi 429833

GOLDBURGER 430137

golden vines 430187

Gouranga is what makes your life eco 430204

GRAiMY 429893

GREEN GAS 430090

GRUPA KAPITAŁOWA Instal KRAKÓW S.A. 430211

HADA LABO TOKYO 430200

HAPI 429855

Hepaslimin - na wątrobę 
i na zbędne kilogramy 430100

HITPOL 429841

HITPOL 429842

HOUSE OF PROTEIN 429917

HQ 429812

I LOVE 429953

I LOVE 430239

ICEOL 430190

INSPIRUJE NAS DOSKONAŁOŚĆ 430042

Instal KRAKÓW S.A. 430212

INSTYTUT POLSKIE WÓDKI 429928

intratic 429836

INVEEOX 429954

Invent Farm  
ZDROWIE CZERPANE Z NATURY 430275

Invent Herbs 430277

INVERTED 430133

INVEST HELP 429793

INVESTIN 430185

IRS Południe 429996

ite zone business 429969

IteCom www.itecom.pl 429968

JAWOR 430177

Jesteś tym, co jesz 430223

JetRadar 430242

jędrzej 429939

JĘDRZEJ 429940

JK ENGINEERING 430201

JK KONTENER 429915

JK 429914

JK 430202

JKcontainer 430044

Jo. Mu. CLOTHES 430054

julek 429826

JUPI 429856

KA 430205

KAFEJETO 429922

kalorynkapl. 428769

KANGEN 429788

KARBON 429912

Karta Korzyści 430050

Katarios Larus HAN MARKET 429777

KDFU 430153

KIKU 429897

kitty excellence 429813

KL 429779

KLUB POD JASZCZURAMI 430233

KMW Challenges are our passion 430051

kokoshe 430082

KOREKO 429803

KORONNE 430173

KOSMEDICA 430085

KOSMEDICA 430086

KOSTEX 429882

Kosztman 430192

Krakow Free Tour 430238

Kraków ŚDM 2016 429934

krasnal 429827

KRÓWKA MILANOWSKA  
tradycyjny baton krówkowy MILANÓWEK  
ZPC MILANÓWEK CREAM FUDGE 430023

kruca fuks 430097

Książę Lubomirski 429807

kurwica 430096

LABORATORIA Zapachu 430131

LAKTIFORT GG 429781

LANDSBERG 429850

LANDSBERG 429851

ledix 429935

LEVEN 430115

LEXTON 430219

Libentis 429993

Liberty Ubezpieczenia 429981

licheńska 430026

LING365 430083

LION DESIGN FACTORY 430000

LITTLE BILLABONG 430058

LODOBUS 429810

LOREK PAWLAK FAMILY OFFICE 429790

Love Ballerimas PASSION FOR WALK 430022

LTC 430218

Łowicz 1906 Milkissima 430214

Madej Wróbel dla rodziny 430168

Madej Wróbel polskie wędliny dla rodziny 430170

Madej Wróbel polskie wędliny 430169

maharani 430002

MAKARON Śląskiej Babci  
RODZINNA TRADYCJA 430071

MAKARON Śląskiej Babci 430070

makrowit 429824

Market Walut 430269

matopat t aqua stop 430125

matopat t blood control sterile ! 430128
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matopat t classic 430127

matopat t comfort 430122

matopat t family 430121

matopat t happy 430120

matopat t soft 430126

matopat t special 430123

matopat t transparent 430124

meblownia 429919

MEDESTETIS INSTYTUT  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 430105

media ZONE 429970

MEN’S CASUAL 429806

MENOintima 429782

MER’ CEL TOTAL 429840

MICROBAG 430251

MIKI MAZUR 430130

milky’s 430241

MiRETTO 430151

miretto 430152

Modest 429863

ModnieWygodnie.com 430138

MOJE KINO 430274

MONSUN 430129

MOTOEYE 430210

mountain Apartments 429960

Mozarella Galbani - smak włoskiej tradycji 430225

Mój pomysł. Mój biznes 430261

MTX 430264

MULTILOGIKA 429869

mwmarchitekci 429944

MYCAMPUS 430001

na zdrowie 427901

Na zdrowie-specjalnie dla Ciebie. 427899

na_zdrowie 427898

najadacze.pl 430024

Nalewki Apteczne Serce i krążenie 430146

Nalewki Apteczne Trawienie 430147

Nalewki Apteczne Wątroba 430149

Nalewki Apteczne Witalność 430148

NAPRAWDĘ SMAKOWITA 430116

NASZ SKLEP 429816

NEPENTES 429925

NEWS POLSAT 429791

nie tylko święty pije licheńską 430027

NIEZALEŻNA 429955

NIKA SPORT 430049

NOBILIS BUSINESS HOUSE 430266

NOBLE CERT 429948

Nord PARTNER 429932

NOVA Centrum Edukacyjne 429916

Nove Naturalny wybór 430206

Nowa Wieś Grodziska 430142

Nutramil COMPLEX 429891

odblask  
BEZPIECZNI NA DRODZE F Filius Fortunae 430089

oldtimer-centrum 430081

OMNICOLD 429943

ON REDUX CO 429974

OPEN FOR DEVELOPER 430092

open for developer 430094

operacja RATAWA www.ratawa.pl 429941

ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW  
suplement diety Para Farm Płyn doustny 430276

Otyliada 429933

OYCA 430078

Panorama PRZEDSIĘBIORSTW 429872

Papirus SQL 429956

PARAFiNA 430176

PARIS OPTIQUE 430114

PARK WILANÓW 430039

Paróweczki Maślane 430095

PARTNER 430160

Pb 95 REDUX CO 429975

Pepitka Cafe 430282

PEPPERMILL 429798

PESTA 429880

pHOTHO 430195

Piskorek 1938 430203

PIWO JASNE,  
CZEKANE NIEPASTERYZOWANE JĘDRZEJ 429942

Plac Unii CITY SHOPPING 430017

PŁYNOMAT 429878

PŁYNOMAT 429900

Pod Jaszczurami 430232

PODATKI DORADZTWO AUDYT  
SYNDYKAT TAX 429792

Podrywak 429991

POGOTOWIE EKOLOGICZNE 430163

POLANDO 429773

POLAR 430134

POLKABIKES 430283

Polski Prąd SA 429988

POLSKIE CENTRUM  
TURYSTYKI I HOTELARSTWA 429820

POLSKIE KONSORCJUM NIERUCHOMOŚCI 430284

POMARAŃCZA 429885

POMOC PRAWNA I PODATKOWA Papug.pl 430228

POWERIN 430208

PRANA HOUSE 430268

PRAVAR 430165

PREFECTO Kancelaria Odszkodowawcza 430032

prefecto 430031

PREGNAintima 429783
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PREMIUM-LEK 429811

PREMIUM-LEK 429815

PRO Media House 429946

PROARGANI 429931

PRODUKT G Z WGRO S.A. 429776

PromaStyr ETICS 429873

proplus Solutions for TELEMEDICINE 430226

proplus 430224

Prosty bank mobilny.  
Finanse bez ograniczeń dla każdego. 430215

PRYWATNA SZKOŁA DR P. RAHN 429825

przeora 430162

Przyprawy Naturalne OKRASA 429994

ptasie radio 429899

PUBLICZNI.PL 429800

PUFI 429894

QLOC 429787

Q-loc 429789

Qpharma POMAGAMY LECZYĆ 430033

Qs 430184

RADECKI 430041

Radio ZET Cafe 429865

radio ZET Cafe 429867

Raphacholin C H 429774

Raphacholin Forte 429775

REDUX CO KATALIZATOR 429979

REDUX MOTORSPORT 429978

REDUX STACJE PALIW 429977

REDUX 429976

RELAMAX SEN 429860

renopuren 430098

RESORT AVANTI STABLE 429785

Restauracja Zielony Zakątek 429105

Rivienne for woman 429846

ROLNIK SZUKA ŻONY 429906

saldo.com 429818

saldo.pl 429819

SAPPHIRE 430079

SAT116 430220

SCARYTEDDY 429987

See Me Boutique 430035

See Me 430009

Sensivella 430036

Si Mi 430010

siemysl.info 429857

SIGNTECH 430193

SILOMAX 429896

simiLan thai massage & body care 429983

SINEVAR 429947

SINTEC 429864

SINUMAX 429786

Skinmed 430271

SkinMed.pl 430265

SkyDive Warszawa 430113

sl scandinavian living 430011

Słodkie Co Nieco 430019

smarth 430258

SNOW MOTION 429938

SOKOŁÓW GOLD  
SERIA PREMIUM POLĘDWICA BRETOŃSKA  
ORIGINAL PRODUCT 429966

SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM  
SALAMI BRETOŃSKIE ORIGINAL PRODUCT 429965

SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM  
SZOŁDRA ORIGINAL PRODUCT 429964

Specialité 429874

Specjalnie dla Ciebie-na zdrowie. 427900

SPIŻARNIA SMAKOSZA 429802

STAHLBERG MODENA 429984

STAHLBERG PERFEKTA 429986

STAHLBERG PRESTIGE 429985

STAHLBERG 429852

STAHLBERG 429853

stolpaw DRZWI 429808

strefapracuj.pl 430164

Studentská Pečet 429923

SUMMER MOTION 429937

SUPERIORE 429843

SUPERIORE 429844

SuperTacho 430182

SYNADINE 430262

Szelazo 430047

SZMATORBA 430253

SzybkiePolisy 429834

ŚLADAMI NELI 429799

ŚMIECH & PARTNERS  
DORADZTWO PERSONALNE 430279

ŚMIECH 430278

Śmiłów 430194

ŚWIĘTOKRZYSKI Bal Filantropów 429890

TACHODROID 430183

TAKSTAR 430234

TECHNICY24 430267

TermoPlus+ 430056

Termoplusplus 430055

TG TECHGLASS 430053

TG 430052

THE BEST VOICE 429795

THE DORSZ FISH & CHIPS  
PUB & RESTAURANT 429835

THE DORSZ 429817

THE ESSENCE OF BEAUTY 429828

TLC GROUP www.tlc.eu 430013
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TLC RENTAL 430014

TLC Rental 430016

TLC 430015

TO JEST PYSZNE 429982

toben 430136

TOP MODEL 429794

TORT MIKOŁAJA KOPERNIKA 430159

TOSTER 429924

TOWARZYSTWO POLSKIEJ WÓDKI 429930

TOYA tv HD 430260

TOYA tv 430259

Tradycyjne wypieki  
DOMOWY CHLEB 1994  
PIEKARNIA & CUKIERNIA Gronpiek  
NOWOŚĆ PEŁNY ZESTAW SKŁADNIKÓW  
DO WYPIEKU CHLEBA  
W TWOIM DOMU ZESTAW NA CHLEB:  
żytni jasny żytni razowy pszenny 
jasny pszenny razowy orkiszowy 
jasny orkiszowy razowy 430256

TRIBIOTIC - do stosowania  
w zakażeniach skóry,  
TRIBIOTIC - skuteczny lek, 
 któremu zaufały miliony Polaków 430117

Trofan 430132

TRUFLE MIKOŁAJA KOPERNIKA 430158

TT PICANTTI 430084

TT 430091

Twaróg Delikatny President.  
Prawdziwy smak domowego twarogu  
na śniadanie 430221

URO-GINE intima Test 2w1 429784

VERSAI 429952

VET 4 PET 430111

Vet-Farm 430270

VICTORIA BIURO POLOWAŃ 429805

VIDATOX 30CH 429911

VIDATOX Plus 429910

VIDATOX 429908

VINIQ SHIMMERY LIQUEUR 429895

VitaMenu HelpFood 430101

VitaMenu Helpfood,  
Profil Na Menu reduced soduium,  
Profil Mens kids, Profil Menu vegetarian. 430106

VitaMenu Helpfood,  
Profil Na Menu reduced soduium,  
Profil Menu fit & slim,  
Profil Menu sport & gym. 430108

VitaMenu Helpfood,  
Profil Na Menu reduced soduium,  
Profil Menu normal cholesterol,  
Profil Menu diabetic. 430103

VitaMenu Helpfood,  
Profil Na Menu reduced soduium.  
Profil Menu gluten free,  
Profil Menu microelements 430109

W dobrym stylu  
BIELIZNA DAMSKA,  
MĘSKA DZIECIĘCA 428378

Watson 432255

WD Wiarygodny Deweloper 430213

Weź się za wołowinę.  
Nasza najlepsza Polska Wołowina. 430005

WINMAN 429904

WINTER CAMP 429971

WOJDAK 430077

WOLA PARK 430244

Wschodni Kongres Gospodarczy 429963

WSPAK 430285

WWW.WEZSIEZAWOLOWINE.PL  
WEŹ SIĘ ZA WOŁOWINĘ  
NASZA NAJLEPSZA  
POLSKA WOŁOWINA 430007

WWW.WEZSIEZAWOLOWINE.PL  
WEŹ SIĘ ZA WOŁOWINĘ  
NASZA NAJLEPSZA  
POLSKA WOŁOWINA 430008

XYLO 430080

ZDROWE MLECZKO prosto od krowy 430059

Zdrowe szybkie gotowanie 430110

Zdrowie z Natury 429921

ZET Cafe 430040

ZGAGIX 429822

ZŁOTY KŁOS 430175

ZŁOTY ZDRÓJ 430174

ZORTEX 429809

Żeliszów 430143

ŻUBRÓWKA ZŁOTA WÓDKA SMAKOWA 
NA BAZIE KORY DĘBU 430254



INFORMACJA  O  DOKONANIU  PRZEZ  BIURO  MIĘDZYNARODOWE  WIPO 
REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ  ZNAKU  TOWAROWEGO 

Z  WYZNACZENIEM  POLSKI  (PRZED  BADANIEM)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru 
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE 

oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe

  476279 stop hemo
 CFE: 27.5 05
  486113 Seeger Pack zu 03
  620124 ATLANTIC-SKIPPER
 CFE: 27.5 09, 14
  717395 CFE: 25.7, 26.3, 26.4, 26.11 06
  722183 APTONIA 05, 29, 30, 32, 38, 41
  766178 MURIBROM 05
  783635 KONRAD 32
  845694 CONQUESTINA 30
  996284 TROKADERO 34
1014615 FEM 03, 09, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 38, 

41, 42, 44, 45
1088753 OLIVE LINE
 CFE: 5.7, 19.7, 29.1 29
1146207 NOVOGAS
 CFE: 1.15, 26.11 06, 07, 09, 11, 12,  

17, 35, 37, 39, 40
1156345 Porextherm 17
1212277 R
 CFE: 3.1, 27.5 14, 18, 25, 30, 35
1212279 ACTIPRON 01, 05
1212307 Super Test 05
1212323 BAUGUT 01, 02, 17
1212372 ARAMIS 01, 05
1212373 AKUNA 01, 05
1212413 Taishan
 CFE: 3.1, 24.1, 24.9, 28.3 34
1212415 JIA BI WANG
 CFE: 5.7, 13.1, 15.7, 25.1, 26.1, 28.3 11
1212446 SELONYA
 CFE: 27.5 24
1212469 Coolplus 19
1212497 sancido
 CFE: 1.1, 27.5, 29.1 25, 35
1212522 CFE: 1.15, 26.15, 28.3 30
1212532 ONELOGIN
 CFE: 27.5, 29.1 09, 35, 38, 42, 45
1212564 CFE: 28.3 09, 10, 11
1212582 devia
 CFE: 26.3, 27.5 09
1212591 CLINCHIP 01, 05, 09, 10, 39, 42, 44
1212613 FORURE 05
1212623 QUMO 09
1212657 TASSIMO MORNING BLEND 30
1212662 HENNESSY COMMANDE IMPERIALE 33
1212715 HEALTH POINT 05, 29, 30, 32, 41, 44
1212725 WIELAND PRECISION TECHNOLOGY
 CFE: 27.5, 29.1 05, 09, 10, 11, 42
1212750 HD Home Decor
 CFE: 26.1, 27.5 19

1212755 Insoftb
 CFE: 27.3, 27.5, 28.3 05
1212761 NOREJECT 05
1212762 CFE: 28.5 01, 16
1212763 PROVOKATOR
 CFE: 26.13, 27.5, 29.1 28, 35
1212806 KUPEG
 CFE: 27.5 35, 36, 41
1212807 CREDIRECT 35, 36, 41
1212813 a actuel
 CFE: 26.1, 27.5, 29.1 02, 04, 06, 08, 11, 14, 

16, 18, 20, 21, 24, 26, 
 27, 28

1212815 DUSTON Powder Coatings
 CFE: 1.5, 26.11, 27.3, 29.1 02
1212847 VIFOOD 29, 30
1212855 ORIFLAME POSSESS 03
1212882 MMK
 CFE: 27.5, 29.1 06
1212924 GOLDEN GRAIN 33
1212926 MUZA LAREINA 25, 35
1213001 SAPELIT 06, 19, 20
1213002 SAPDECOR 06, 19, 20
1213012 ZODIDON 05
1213025 CFE: 28.3 39
1213112 RELIGION RECORDS A&C
 CFE: 24.17, 26.1, 27.5, 29.1 09, 35, 41
1213141 DONDROL 05
1213155 PROMAN agences pour l’emploi
 CFE: 26.11, 27.5, 29.1 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45
1213157 UNiD
 CFE: 27.5, 29.1 09, 10, 44
1213198 tic tac Brazil Mania
 CFE: 1.15, 4.5, 5.3, 5.7, 8.1, 29.1 30
1213220 Kinder Crokao
 CFE: 27.5, 29.1 30
1213228 MILKA CHOCOTOP 30
1213298 SNOWHITE
 CFE: 27.5 09
1213303 NEYANIN 05
1213361 ENKOR
 CFE: 26.4 09
1213375 AuroMax 09
1213377 Jacobus Cigars 34
1213413 Knoppers
 CFE: 5.7, 8.1, 8.7, 11.3, 19.3, 27.5, 29.1 30
1213445 KINARA 01, 05
1213446 UPLIFT 01, 05
1213494 FLICK SHOOT
 CFE: 26.11, 27.5, 29.1 28, 41
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1213511 TEFAL
 CFE: 27.5 24
1213522 SOLONA 05
1213531 TAGANT 05
1213560 zhongqi
 CFE: 18.1, 27.5, 28.3 07
1213569 Silver COTTON
 CFE: 5.7, 5.11 03, 05, 16
1213581 Mon Amour
 CFE: 2.3, 2.9, 27.5 03, 05, 16
1213587 CELLDAS 05
1213620 CFE: 19.7 33
1213621 Billionaire
 CFE: 28.5, 28.19 33
1213679 CFE: 28.5 07
1213714 GORILLA WEAR
 CFE: 3.5, 27.5 25
1213719 BON BON
 CFE: 25.1, 27.5, 29.1 30

1213761 Q
 CFE: 26.4, 27.5, 28.3 19
1213784 BROBAL 05
1213785 Tokheim ProGauge 07, 09
1213817 FUSIAN 29, 30
1213834 GA GRAN APERTURA
 CFE: 24.9, 25.1, 27.5 34
1213838 HERITAGE 1492 
 TRADICION DE EXCELENCIA
 CFE: 3.1, 24.1, 24.5, 24.9, 26.1 34
1213839 EUFORIA
 CFE: 26.11, 27.5 34
1213840 JC Juan de la Cosa
 CFE: 24.1, 24.9, 27.5 34
1213841 CM CASTILLO DEL MORRO
 CFE: 24.1, 25.1 34
1213896 LUATRA 05
1213935 MAXWAY 04, 35
1213947 Workflow For Everyone 09, 42



WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ 
ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1212279, 1212323, 1212372, 1212373, 1212591, 1212762, 1213445,
 1213446 

2  1212323, 1212813, 1212815 

3  486113, 1014615, 1212855, 1213569, 1213581 

4  1212813, 1213935 

5  476279, 722183, 766178, 1212279, 1212307, 1212372, 1212373,
 1212591, 1212613, 1212715, 1212725, 1212755, 1212761, 1213012,
 1213141, 1213303, 1213445, 1213446, 1213522, 1213531, 1213569,
 1213581, 1213587, 1213784, 1213896 

6  717395, 1146207, 1212813, 1212882, 1213001, 1213002 

7  1146207, 1213560, 1213679, 1213785 

8  1212813 

9  620124, 1014615, 1146207, 1212532, 1212564, 1212582, 1212591,
 1212623, 1212725, 1213112, 1213157, 1213298, 1213361, 1213375,
 1213785, 1213947 

10  1212564, 1212591, 1212725, 1213157 

11  1146207, 1212415, 1212564, 1212725, 1212813 

12  1146207 

14  620124, 1014615, 1212277, 1212813 

16  1014615, 1212762, 1212813, 1213569, 1213581 

17  1146207, 1156345, 1212323 

18  1014615, 1212277, 1212813 

19  1212469, 1212750, 1213001, 1213002, 1213761 

20  1014615, 1212813, 1213001, 1213002 

21  1212813 

24  1014615, 1212446, 1212813, 1213511 

25  1014615, 1212277, 1212497, 1212926, 1213714 

26  1212813 

27  1212813 

28  1014615, 1212763, 1212813, 1213494 

29  722183, 1088753, 1212715, 1212847, 1213817 

30  722183, 845694, 1212277, 1212522, 1212657, 1212715, 1212847,
 1213198, 1213220, 1213228, 1213413, 1213719, 1213817 

32  722183, 783635, 1212715 

33  1212662, 1212924, 1213620, 1213621 

34  996284, 1212413, 1213377, 1213834, 1213838, 1213839, 1213840,
 1213841 

35  1014615, 1146207, 1212277, 1212497, 1212532, 1212763, 1212806,
 1212807, 1212926, 1213112, 1213155, 1213935 

36  1212806, 1212807, 1213155 

37  1146207, 1213155 
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38  722183, 1014615, 1212532, 1213155 

39  1146207, 1212591, 1213025, 1213155 

40  1146207, 1213155 

41  722183, 1014615, 1212715, 1212806, 1212807, 1213112, 1213155,
 1213494 

42  1014615, 1212532, 1212591, 1212725, 1213155, 1213947 

43  1213155 

44  1014615, 1212591, 1212715, 1213155, 1213157 

45  1014615, 1212532, 1213155



s P r O s t O w A n i e

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

15/2014 67 427024 (540) SEKIL (540) LANMOS

 
23/2013

 
81

 
417225

 
(540) forseti

 
(540) forseti
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K O M U N I K A T

Departament wydawnictw urzędu Patentowego rP uprzejmie 
zawiadamia, że istnieje możliwość prenumeraty na rok 2015 nw. 
wydawnictw:

„Biuletyn urzĘDu PAtentOwegO” – BuP

„wiADOMOŚci urzĘDu PAtentOwegO” – wuP

koszt rocznej prenumeraty BUP (26 numerów x 16,80 zł) – 436,80 zł
koszt rocznej prenumeraty WUP (12 numerów x 21,00 zł) – 252,00 zł

zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem 
na konto uPrP:

nBP O/O warszawa 93101010100025832231000000 
lub gotówką w wydziale rozpowszechniania wydawnictw w terminie 
do 31 października 2014 roku.

Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo 
z kosztów przesyłki.

Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych 
danych adresowych na przelewach.

nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

wszelkich informacji udzielamy:  tel: (22) 579 01 07
  (22) 579 01 13
  (22) 579 02 24
 fax: (22) 579 04 55
 e-mail:  wydawnictwa@uprp.pl



K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy RP planuje w najbliż-
szym czasie zmianę platformy technicznej służącej dokonywaniu zgło-
szeń elektronicznych oraz przesyłaniu wniosków. Nowe rozwiązanie prze-
widuje dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem Elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. W tym celu, poza 
obecnie dostępnym na ePUAP formularzem pisma ogólnego, pojawi się 
wkrótce na tej platformie kilka nowych formularzy, które umożliwią doko-
nywanie zgłoszeń i korespondencję z Urzędem Patentowym RP w formie 
elektronicznej. W związku z tym zachęcamy wszystkich użytkowników 
do zarejestrowania się na platformie ePUAP, zapoznania się z jej funkcjo-
nalnościami oraz założenia profi lu zaufanego.  

Klienci Urzędu, którzy korzystali z elektronicznej skrzynki podawczej 
Internetowego Portalu Usługowego (IPU) proszeni są o pilne przekaza-
nie adresu założonej skrytki na ePUAP do Urzędu Patentowego na adres 
uprpepuap@uprp.pl

Dotychczasowy serwis komunikacji elektronicznej z Urzędem Paten-
towym RP dostępny na IPU, pomimo posiadania przydatnych funkcjonal-
ności, musi zostać wyłączony ze względu na konieczność unowocześnie-
nia dotychczas wykorzystywanych rozwiązań technicznych. Serwis IPU 
będzie dostępny w trybie „tylko do odczytu” przez minimum 3 miesiące 
od dnia uruchomienia formularzy zgłoszeniowych na platformie ePUAP. 
Po wyłączeniu aktywnych usług serwisu IPU, z uwagi na możliwy brak 
dostępu do spersonalizowanych materiałów oferowanych przez platfor-
mę IPU, należy w ciągu wspomnianego 3-miesięcznego okresu przejścio-
wego dokonać archiwizacji na indywidualnym komputerze użytkownika 
danych z systemu IPU istotnych dla zgłaszających np. tekstów dokonanych 
zgłoszeń, kopii wysłanych i otrzymanych pism oraz innej korespondencji  
z Urzędem Patentowym RP prowadzonej za pomocą systemu IPU.

Uprzejmie prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów publiko-
wanych w serwisie „Aktualności” na stronie internetowej Urzędu Paten-
towego, gdzie będziemy zamieszczać informacje o dokładnych datach 
przeprowadzanych zmian.




