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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101
ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie
Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:
– symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
– numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
– nazwisko i imię wynalazcy,
– tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
– skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
– liczbę zastrzeżeń,
– daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.
Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.
W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony
lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia
patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym
i alfabetycznym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego
uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału np. tytułu wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie
zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
lub w siedzibie Urządu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16.
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 687/2015.
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A. Ogłoszenia o  zgłoszonych w  Polsce
Wynalazkach
i wzorach uŻytkowych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania
prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(71)
(72)
(86)
(87)
(96)
(97)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba
oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
– nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
– data i numer zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer zgłoszenia europejskiego
–		data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

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

*) nie podaje się kodu PL

I. Wynalazki

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1 (21) 410522 (22) 2014 12 11
(51) A01K 27/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
(71) SKRYPLONEK ŁUKASZ, Nowogard
(72) SKRYPLONEK ŁUKASZ
(54) Nakładka na smycz oraz smycz z nakładką
(57) Przedmiotem wynalazku jest nakładka na smycz zabezpie-

czająca przed gryzieniem i żuciem smyczy, umieszczana w pobliżu
zakończenia smyczy od strony prowadzonego zwierzęcia, stanowiąca sprężynę albo szereg połączonych pierścieni wykonanych
z drutu, przy czym odległość pomiędzy sąsiadującymi segmentami
z drutu zawiera się w przedziale od 0,05 cm do 5 cm. Przedmiotem
zgłoszenia jest też smycz z nakładką.
(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 407372 (22) 2014 03 04
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) GARBIAK KAROL; JURGA JAN
(54) Sposób regulacji dawki cieczy w opryskiwaczach
polowych podczas zmiany kierunku ruchu
oraz opryskiwacz
(57) Sposób regulacji dawki cieczy w opryskiwaczach polowych

podczas zmiany kierunku ruchu, charakteryzuje się tym, że mierzy

się prędkość (PR), czas (t) i kąt kierunku ruchu (ALFA) opryskiwacza, następnie na podstawie tych pomiarów i znanych odległości (O1÷On) sekcji (S1÷Sn) opryskiwacza od środka symetrii opryskiwacza i odległości pomiędzy sekcjami (S1÷Sn) cyklicznie oblicza
się dla każdej sekcji (S1÷Sn) pożądany wydatek rozpylaczy cieczy
opryskowej (COP), po czym dla każdej sekcji (S1÷Sn) dokonuje się
wyboru, poprzez porównanie wydatków nominalnych (W1÷Wk)
rozpylaczy (R1÷Rk) z wynikami obliczeń i uaktywnia się tylko te
rozpylacze (R1÷Rk), których wydatek nominalny (W1÷Wk) zapewnia
uzyskanie dawki mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie dawki
nominalnej (DN) na jednostkę powierzchni. Opryskiwacz polowy
zawierający zbiornik, belkę polową, sekcje z rozpylaczami, elektrozawory, przewód zasilający, pompę i układ elektroniczny z mikrokontrolerem, charakteryzuje się tym, że każda z sekcji (S1÷Sn) opryskiwacza ma co najmniej trzy rozpylacze (R1÷Rk) o zróżnicowanych
wydatkach nominalnych (W1÷Wk) i o jednakowej wielkości kropel
cieczy opryskowej (CPO), a każdy z rozpylaczy (R1÷Rk) połączony jest
z odrębnym elektrozaworem (Z1÷Zk), które to elektrozawory (Z1÷Zk)
równocześnie są połączone z mikrokontrolerem (MCU) na jego wyjściu, zaś na wejściu mikrokontroler (MCU) jest połączony z układem
pomiaru (GPS) prędkości opryskiwacza, układem pomiaru (ŻE) kąta
kierunku ruchu opryskiwacza oraz układem pomiaru (CZ) czasu.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407431 (22) 2014 03 07
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(71) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża
(72) WEREMCZUK ROBERT; SKORZYŃSKA JOANNA;
WEREMCZUK KRZYSZTOF
(54) Sposób wirowego oprysku
krzewów i drzew owocowych
(57) Sposób wirowego oprysku preparatami chemicznymi krze-

wów owocowych i/lub drzew owocowych polega na tym, że zespół wentylatorów (1), usytuowany w przedniej części tunelu opryskowego, zasysa powietrze z kanału (2), usytuowanego między
ścianką zewnętrzną (3) tunelu i ścianką wewnętrzną (4) i wyrzuca
je poprzecznie do rzędów krzewów i/lub drzew owocowych (5).
Strumień powietrza porywa rozpylony przez dysze opryskowe (6)
rozwodniony preparat chemiczny, przechodzi na wskroś przez rząd
krzewów i/lub drzew owocowych (5) zwilżając powierzchnię liści
i korę gałęzi, a następnie po wyjściu z nich trafia w strefę zasysania (7) zespołu wentylatorów (8), umieszczonych w tylnej części
tunelu. Wentylatory (8) poprzez kanał (9) utworzony między ścianą zewnętrzną (10) i ścianką wewnętrzną (11), zasysają to powietrze razem z resztą nie osiadłego na liściach preparatu chemicznego i wyrzucają je z powrotem poprzecznie do rzędu krzewów
i/lub drzew owocowych (5). Strumień powietrza porywa nową porcję rozpylonego przez dysze (12) preparatu chemicznego i przechodząc na wskroś przez rząd krzewów i/lub drzew owocowych (5)
zwilża liście i korę gałęzi z drugiej strony. Po przejściu przez krzewy
i/lub drzewa owocowe (5) strumień powietrza trafia z powrotem
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w strefę zasysania (13) zespołu wentylatorów (1) i zostaje po raz
kolejny wyrzucony przez te wentylatory (1) do kolejnego obiegu,
tworząc w ten sposób wirowy obieg powietrza wraz z rozpylonym
preparatem chemicznym.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407432 (22) 2014 03 07
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(71) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża
(72) WEREMCZUK ROBERT; SKORZYŃSKA JOANNA;
WEREMCZUK KRZYSZTOF
(54) Sadowniczy opryskiwacz tunelowy
(57) Istota wynalazku polega na tym, że sadowniczy opryskiwacz

tunelowy posiada rozsuwane ściany boczne i rozsuwany sufit składający się z połowy lewej i połowy prawej. Ściany boczne od dołu
są zakończone wzdłużnymi dolnymi płytami (4) ustawionymi
ze spadkiem w kierunku bocznych zewnętrznych ścian tunelu.
Ściany boczne od przodu i od tyłu tunelu posiadają półścianki czołowe poprzeczne (5) połączone szczelnie od dołu z wzdłużnymi
płytami dolnymi (4). Oprócz bocznych ścian zewnętrznych tunel
posiada ściankę zewnętrzną (6) ściankę wewnętrzną (7). Przestrzenie między ścianami zewnętrznymi tunelu a ściankami wewnętrznymi (6 i 7) stanowią kanały (8 i 9) do wzdłużnego przepływu powietrza. W ściankach wewnętrznych (6 i 7) wyodrębnione są płyty
pionowe (10) zamocowane od strony przedniej na zawiasach (11)
a od strony tylnej podparte siłownikami (12). W płytach pionowych (10) wykonane są otwory jeden nad drugim, w których zabudowane są wentylatory osiowe (13 i 14). Wentylatory (13) poprzez
kanał (8) zasysają powietrze ze strefy zasysania (15) wyrzucają
go w kierunku poprzecznym do środka tunelu. Podobnie wentylatory (14) poprzez kanał (9) zasysają powietrze ze strefy zasysania (16) wyrzucają je w kierunku poprzecznym do środka tunelu.
W otworach płyt pionowych (10) umieszczone są podwójne dysze rozpyłowe,
(10 zastrzeżeń)

3

i dyspergatora stabilizującego w ilości 0.01-12%, oraz korzystnie
polimeru w postaci polimetakrylanu etylu o masie cząsteczkowej
0.01-4000 kDa, przy czym komponent nanosrebrowy modyfikowany jest w obecności kwasu azotowego (roztworze?) glikolem
polietylenowym o masie cząsteczkowej 400 w ilości 0.1-45% oraz
nadtlenekiem wodoru o stężeniu 30% w ilości 0.1-100 g/litr.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407490 (22) 2014 03 11
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
(71) HEROPOLITAŃSKI RYSZARD, Warszawa;
HEROPOLITANSKA ALINA, Warszawa
(72) HEROPOLITAŃSKI RYSZARD; HEROPOLITANSKA ALINA
(54) Sposób wykorzystania odpadów kapusty
do wytwarzania pasz i produktów żywnościowych
(57) Sposób wykorzystania odpadów kapusty w postaci biomasy

i soku, uzyskanych w trakcie wytwarzania biopreparatów z soku kapusty charakteryzuje się tym, że powstałą w procesie, jako odpad,
biomasę łączy się z uzyskanym sokiem z kapusty, po wydzieleniu
z niego substancji biologicznie czynnych bądź bez ich wydzielenia, po dodaniu ewentualnie wcześniej do soku substancji konserwujących lub poddaniu go pasteryzacji, po czym po dokładnym
wymieszaniu uzyskuje się masę, z której można uzyskać paszę dla
zwierząt lub produkty żywnościowe dla ludzi.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407497 (22) 2014 03 12
(51) A22C 25/14 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) BALEJKO JERZY; ŁUKASIEWICZ JACEK
(54)	Urządzenie do odgławiania ryb
(57) Urządzenie do odgławiania ryb, zawierające obudowę, trans-

portery, noże tarczowe zasilane silnikami elektrycznymi, głowice
nożowe, ruchomą płytę podawczą, charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w laserowy czujnik (1), połączony z silnikiem liniowym, na którym oparta jest ruchoma płyta podawcza (3), oraz ma
dwie głowice nożowe, z których każda posiada własny, sprzężony
w linii wałów, silnik elektryczny napędu noży (5).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407540 (22) 2014 03 13
(51) A01N 59/16 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(71) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY, Ryki;
PESZKE JERZY PRZEMYSŁAW, Kruszyna
(72) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY;
PESZKE JERZY PRZEMYSŁAW
(54) Nanopreparat bakteriobójczy
(57) Nanopreparat bakteriobójczy mający zastosowanie w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych charakteryzuje się
tym, że zawiera komponent nanosrebrowy otrzymany w postaci
koloidalnej, zawierający nanoczasteczki srebra w ilości 5-4000 ppm
skompleksowane alkoholem poliwinylowym (PVA) w ilości
0.01-15%, w obecności azotanu sodu lub potasu przy pH od 4.8 do 6.2

A1 (21) 407519 (22) 2014 03 13
(51) A23B 7/152 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
(71) DOMINIAK RAFAŁ, Błędów
(72) DOMINIAK RAFAŁ
(54) Sposób sterylnego mycia i pakowania owoców
i/lub warzyw nieprzetworzonych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu sterylnego mycia i pakowania

owoców i/lub warzyw (4) nieprzetworzonych, pakowanych w atmosferze ochronnej oczyszczonej za pomocą ozonu i/lub promieni UV (11)

4
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bądź za pośrednictwem rozpuszczonego w wodzie ozonu, występującego pod postacią nano-pęcherzyków.
(9 zastrzeżeń)
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taminę E wynosi co najmniej 60 dni przed ubojem, zaś hodowlę
prowadzi się w czasie nie krótszym niż 5 miesięcy, do uzyskania
masy ubojowej nie niższej niż 105 kg ± 10 kg i klasy jakościowej od E
do R, przy zawartości mięsa w tuszy od powyżej 45% oraz zawartości tłuszczu w ilości nie wyższej niż 5% wag., a półtusze przed rozbiorem mięsa wychładza się w temperaturze od 0 do 2°C, w czasie
od 16 do 18 godzin, przy wilgotności względnej od 60 do 70% i prędkości przepływu strugi powietrza w chłodni od 0,3 do 0,7 m/sek.
Wynalazek obejmuje także mięso wieprzowe pozyskane tym sposobem.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407367 (22) 2014 03 01
(51) A23L 1/212 (2006.01)
(71) JUMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(72) CELEJ JAROSŁAW ROMAN
(54) Czosnek smażony oraz sposób wytwarzania
czosnku smażonego
(57) Przedmiotem wynalazku jest czosnek smażony, paniero-

wany charakteryzujący się tym, że jest smażony w temperaturze
90-181°C, oraz ma właściwości antybakteryjne, antynowotworowe
i obniża cholesterol. Przedmiotem wynalazku są również sposoby
wytwarzania czosnku smażonego z surowca surowego.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 410127 (22) 2014 11 12
(51) A23L 1/31 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa; INSTYTUT GENETYKI
I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec; INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna; INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA; HORBAŃCZUK JAROSŁAW;
GUZEK DOMINIKA; BLICHARSKI TADEUSZ;
PÓŁTORAK ANDRZEJ; WYRWISZ JAROSŁAW;
STELMASIAK ADRIAN;
MARCINKOWSKA-LESIAK MONIKA;
GŁĄBSKA DOMINIKA; ZAREMBA ROBERT;
GUTKOWSKA KRYSTYNA; POŁAWSKA EWA;
TOMASIK CYPRIAN
(54) Sposób pozyskania kulinarnego mięsa
wieprzowego i mięso wieprzowe
(57) Ujawniono sposób pozyskiwania mięsa wieprzowego ze świ-

ni rasy Polska Biała Zwisłoucha albo rasy Polska Biała Zwisłoucha x
Duroc, który polega na tym, tym, że hodowlę prowadzi się przy
użyciu paszy o zawartości białka w ilości od 14,2 do 15,6% wag.,
węglowodanów od 60,0 do 65,0% wag., tłuszczu od 7 do 8% wag.,
ogółem zawartości składników mineralnych od 1,2 do 1,6% wag.,
przy stosunku nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 6
do omega 3 w zakresie 4-6 : 1, z dodatkiem nasion lnu w ilości
od 2,5 do 4,0 % wag., witaminy E w ilości od 80 do 150 mg/kg paszy,
selenu w ilości od 0,4 do 1,0 mg/kg paszy, oleju lnianego w ilości
1-4% wag., oleju rzepakowego w ilości 1% - 3% wag., przy czym
czas suplementacji w nasiona lnu, olej lniany, olej rzepakowy i wi-

A1 (21) 407368 (22) 2014 03 01
(51) A23L 1/212 (2006.01)
(71) JUMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(72) CELEJ JAROSŁAW ROMAN
(54) Por smażony oraz sposób wytwarzania
pora smażonego
(57) Przedmiotem wynalazku jest por smażony charakteryzujący

się tym, że jest smażony w temperaturze 89-161°C i pozbawiony
jest ostrego zapachu i smaku. Wynalazek obejmuje również sposób
wytwarzania pora smażonego z surowca surowego.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 410125 (22) 2014 11 12
(51) A23L 1/315 (2006.01)
A23B 4/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa; INSTYTUT GENETYKI
I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Jastrzębiec; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa; INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA; HORBAŃCZUK JAROSŁAW;
PÓŁTORAK ANDRZEJ; POŁAWSKA EWA;
STELMASIAK ADRIAN; WYRWISZ JAROSŁAW;
GUZEK DOMINIKA; GŁĄBSKA DOMINIKA;
ZAREMBA ROBERT; GUTKOWSKA KRYSTYNA;
MARCINKOWSKA-LESIAK MONIKA; TOMASIK CYPRIAN
(54) Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu
z mięsa strusiego
(57) Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięśni

strusia o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej, polega na tym, że mięso strusia zalewa się solanką o składzie na 100 kg
mięsa: 70-90 kg wody, 10-15 kg peklosoli, 0,1-0,3 przeciwutleniacza,

Nr 19 (1088) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

0,2-0,4 kg przypraw wybranych spośród: bazylii, kolendry, rozmarynu, oregano i pieprzu czarnego, pojedynczo lub w mieszaninie,
w ilości od 0,02 do 0,05 kg, przy czym solankę stosuje się w ilości
nie przekraczającej 15% masy mięsa, mięso pozostawia się w solance przez czas od 22 do 26 godzin, w temperaturze od 6 do 10°C,
po czym mięso poddaje się procesowi formowania i relaksacji
w czasie od 1,5 do 2,5 godzin, w temperaturze od 3 do 6°C, a następnie suszy się w temperaturze od 38 do 42°C, w czasie od 20
do 40 minut, po czym wędzi się w czasie od 100 do 140 minut,
w temperaturze od 38 do 40°C, a następnie parzy się w temperaturze 70-76°C, w czasie od 5 do 9 minut, do uzyskania temperatury
od 70 do 74°C wewnątrz produktu, po czym chłodzi się produkt
do temperatury od 6 do 10°C w centrum geometrycznym produktu, przy czym stosuje się mięso strusia pochodzące z elementów o udziale mięśni nie mniejszym niż 95%,o zawartości białka
21,5-23,4% wag., z czego 1,15-1,35% wag. tkanki łącznej, zawartości wody 68,8-75,4% wag., zawartości tłuszczu 1,1-1,8% wag. charakteryzujące się stosunkiem kwasów tłuszczowych omega-6
do omega-3 poniżej 4:1, udziałem makro- i mikroelementów Fe, Cu,
Zn, Se, Mg, Ca, K w zakresie od 0,8% wag. do 0,9% wag. i witaminy E
w ilości 1,1-3 μg/g, pH w zakresie 5,5-5,75, składowymi barwy zmierzonymi w systemie L*a*b* wynoszącymi: dla jasności (L*) 35,2-38,8
i dla intensywności barwy czerwonej (a*) 18,8-21,4.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410136 (22) 2014 11 13
(51) A23L 1/317 (2006.01)
A23L 1/315 (2006.01)
A23L 1/314 (2006.01)
A23L 1/318 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa; INSTYTUT GENETYKI
I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec; INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna; INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA; HORBAŃCZUK JAROSŁAW;
PÓŁTORAK ANDRZEJ; WYRWISZ JAROSŁAW;
POŁAWSKA EWA; STELMASIAK ADRIAN;
GUZEK DOMINIKA; GUTKOWSKA KRYSTYNA;
TOMASIK CYPRIAN; BLICHARSKI TADEUSZ
(54) Sposób produkcji wysokojakościowych wyrobów
z mięsa wieprzowego i strusiego
(57) Sposób wytwarzania wysokojakościowych rozdrobnionych

wyrobów z mięsa wieprzowego i strusiego, polega na tym, że stosuje się rozdrobnione mięso wieprzowe w ilości od 75 do 80%
wag. a mięso strusie w ilości od 20 do 25% wag., przy czym mięso
wieprzowe charakteryzuje się twardością od 26,4N do 29,2N, wodochłonnością 3 - 5%, jasnością barwy (L*) 52,9-56,8, intensywnością barwy czerwonej (a*) 4,6-6,5, intensywnością barwy żółtej (b*)
6,4-7,8, pH 5,60-5,65, a mięso strusie charakteryzuje się twardością
od 8,6N do 14,2N, wodochłonnością 5-8%, jasnością barwy (L*)
35,1-37,8, intensywnością barwy czerwonej (a*) 20,6-23,2, intensywnością barwy żółtej (b*) 7,4-8,2, pH 5,65-5,70. Oba rodzaje mięs
zawierają tłuszcz śródmięśniowy w ilości nie wyższej niż 3% oraz
charakteryzują się stosunkiem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 6 do omega 3 w zakresie 4-6:1, przy czym mieszaninę
mięsa wieprzowego i strusiego nastrzykuje się solanką o składzie
na 100 kg mięsa: od 7,0 kg 10,0 kg wody, od 1,0 kg do 1,5 kg peklosoli, od 0,01 kg do 0,03 kg przeciwutleniacza, od 1,0 do 1,5 kg ekstraktu z alg morskich, od 0,2 kg do 0,8 kg ekstraktów naturalnych
przypraw bazylii, rozmarynu, oregano w mieszaninie, przy dodatku
peklosoli nie więcej niż 1,5% wag. w stosunku do masy mięsa, tak
przygotowaną mieszaninę mięs nadziewa się w osłonki i wędzi się
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w temperaturze 35-45°C, w czasie od 1,5 godziny do 2,5 godziny,
następnie wyroby oddaje się procesowi parzenia w temperaturze
72-76°C, do uzyskania temperatury wewnątrz wyrobu 73-75°C,
przez okres 8 do 25 minut, po zakończeniu obróbki termicznej wyroby chłodzi się do temperatury 5-7°C w geometrycznym środku
wyrobu, a następnie pakuje w modyfikowaną atmosferę gazów
ochronnych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407405 (22) 2014 03 05
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
A23L 1/302 (2006.01)
A23L 1/304 (2006.01)
(71) WOJTASZEK TADEUSZ, Rząska
(72) WOJTASZEK TADEUSZ
(54) Napój profilaktyczny
(57) Napój zawiera w 1000 ml: magnez Mg++ w ilości od 90

do 160 mg, wapń Ca++ w ilości od 150 do 350 mg, sód Na+ w ilości
od 200 do 600 mg, jod J- w ilości od 100 do 200 μg, witaminę B2 (ryboflawinę) w ilości od 0,2 do 0,7 mg, witaminę B3 (niacynę) w ilości
od 2,0 do 5,5 mg, witaminę B5 (kwas pantotenowy) w ilości od 0,9
do 1,9 mg, witaminę B6 (pirydoksynę) w ilości od 0,2 do 0,7 mg,
witaminę B11 (kwas foliowy) w ilości od 25 do 65 μg, witaminę
C (kwas askorbowy) w ilości od 10 do 45 mg, środek słodzący sacharozę w ilości od 10 do 42 g, środek słodzący sukralozę lub stewię
w ilości od 0,06 do 0,12 g, regulator kwasowości kwas cytrynowy
C6H8O7•H2O w ilości od 1,5 do 2,5 g, środek aromatyzujący aromat cytrynowy w ilości od 0,3 do 1,7 g, środki konserwujące sorbinian potasu w ilości od 10 do 20 mg, dwutlenek węgla w ilości
od 1500 do 3000 mg, koncentrat soku owocowego w ilości
od 5 do 20%, od 5 do 20 g wodę do 1000 ml.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 407443 (22) 2014 03 07
(51) A24D 3/04 (2006.01)
A24D 3/06 (2006.01)
(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa
(72) ZIĘTEK STEFAN; BUCZEK BRONISŁAW;
WYRZYKOWSKA URSZULA; ŚWIĄTKOWSKI ANDRZEJ;
BUCHALIK KAROL; ĆWIĄKALSKI WŁODZISŁAW;
MISZCZAK MACIEJ; WITKOWSKI WALDEMAR
(54)	Zestaw wyrobu tytoniowego, zwłaszcza papierosa
z trójsegmentowym układem filtrosorpcyjnym,
którego środkowy segment zawiera sorbent
węglowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw wyrobu tytoniowego,

zwłaszcza papierosa z trójsegmentowym układem filtrosorpcyjnym, którego środkowy segment zawiera sorbent węglowy, zaś
skrajne segmenty materiał włóknisty, przy czym trójsegmentowy
układ filtrosorpcyjny zamontowany jest do jednego z końców
wyrobu tytoniowego, tj. od strony ust palacza. Skrajne segmenty (4) trójsegmentowego układu filtrosorpcyjnego (2) zbudowane
są z wysokoskutecznej włókniny filtracyjnej (HEPA lub ULPA) o skuteczności filtracji mieszczącej się w zakresie od 99,5 do 99,999995,
korzystnie w zakresie od 99,995 do 99,9995, zaś środkowy segment (3) trójsegmentowego układu filtrosorpcyjnego (2) ma
postać warstwy sorbentu węglowego o wielkości ziarna mieszczącej się w zakresie od 0,1 mm do 1,0 mm, korzystnie w zakresie
od 0,3 mm do 0,5 mm, o objętości mikroporów w zakresie
od 0,1cm3/g do 0,8 cm3/g, korzystnie mieszczącej się w zakresie
od 0,4 cm3/g do 0,6 cm3/g, oraz o objętości mezoporów w zakresie od 0,1 cm3/g do 0,8 cm3/g, korzystnie w zakresie od 0,3 cm3/g
do 0,5cm3/g. W drugim wykonaniu , trójsegmentowy układ filtrosorpcyjny (2) wmontowany jest w przewodzie rurowym (6) ustnika (5), za jego rozszerzającym się kanałem wlotowym (7), korzystnie
wykonanego z tworzywa naturalnego, sztucznego albo papieru,
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natomiast skrajne segmenty (4) trójsegmentowego układu filtrosorpcyjnego (2) zbudowane są z wysokoskutecznej włókniny filtracyjnej (HEPA lub ULPA) o skuteczności filtracji mieszczącej się w zakresie od 99,5 do 99,999995, korzystnie w zakresie od 99,995 do 99,9995,
zaś środkowy segment (3) trójsegmentowego układu filtrosorpcyjnego (2) ma postać warstwy sorbentu węglowego o wielkości
ziarna mieszczącej się w zakresie od 0,1 mm do 1,0 mm, korzystnie
od 0,3 mm do 0,5 mm, o objętości mikroporów mieszczącej się
w zakresie od 0,1 cm3/g do 0,8 cm3/g, korzystnie od 0,4 cm3/g
do 0,6 cm3/g, oraz o objętości mezoporów mieszczącej się w zakresie od 0,1 cm3/g do 0,8 cm3/g, korzystnie w zakresie od 0,3 cm3/g
do 0,5 cm3/g.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407375 (22) 2014 03 02
(51) A47B 83/00 (2006.01)
A47B 21/04 (2006.01)
(71) PISKORSKI TOMASZ, Mława
(72) PISKORSKI TOMASZ
(54) Wielofunkcyjne stanowisko pracy
(57) Moduł stanowiska biurowego zawiera siedzisko (1) wykonane

z elementów połączonych ze sobą za pomocą przegubów, które
jest umieszczone w gondoli (6) osadzonej w stelażu (5) na prowadnicach (7). Siłowniki umożliwiają jego obrót o 360°, zaś siłowniki
poziome umożliwiają obrót o 360° w płaszczyźnie prostopadłej
do stanowiska, przy czym stanowisko wyposażone jest ponadto
w monitor (11), pulpit (9) oraz pasy bezpieczeństwa.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407385 (22) 2014 03 03
(51) A47B 88/04 (2006.01)
A47B 88/16 (2006.01)
A47B 57/26 (2006.01)
A47B 57/54 (2006.01)
(71) PROMAG-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo
(72) KUKIEL STANISŁAW
(54)	Zespół do blokowania szuflad,
zwłaszcza meblowych i warsztatowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do blokowania szuflad,

zwłaszcza meblowych i warsztatowych, mający zastosowanie
do zespołowego blokowania szuflad w meblach, biurkach, stołach
warsztatowych. Zespół charakteryzuje się tym, że usytuowany
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w czołowej obudowie mebla zamek, ma cięgło zakończone prostopadłą do jego osi dźwignią (5), na której, w jej strefie skrajnej
zamocowane jest cięgło (6), połączone z ramieniem (7) osadzonej na osi (8) kształtowej listwy zaczepowej (9), zaś każda z blokowanych szuflad ma w strefie listwy zaczepowej (9) kształtowy
zaczep (11).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407464 (22) 2014 03 10
(51) A47G 1/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 131/302 (2006.01)
(71) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój
(72) DUBIEL LESZEK
(54)	Lustro nieskończoności
(57) Lustro, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach

mieszkalnych, lub do uzyskania efektów specjalnych, odznacza się
tym, że jest utworzone z wewnętrznej tafli lustrzanej (1) oraz zewnętrznej tafli lustrzanej (2) wzajemnie oddzielonych obwodową
kształtką (3) zaopatrzoną w źródła światła (4), przy czym wewnętrzna tafla lustrzana (1) jest zaopatrzona w warstwę odbijającą (5),
stanowiąc lustro odbijające promienie świetlne, a zewnętrzna tafla lustrzana (2) jest lustrem częściowo przenikliwym dla promieni
świetlnych - stanowiąc lustro fenickie, w którym oddzielająca obwodowa kształtka (3) wykonana z tworzywa sztucznego o cienkich
ściankach (6) metodą termoformowania próżniowego, tworząc
zamkniętą przestrzeń (7) jest zaopatrzona w ścianę dystansową (8),
do której są przytwierdzone źródła światła (4).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407387 (22) 2014 03 03
(51) A61B 5/00 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ,
Warszawa
(72) RÓŻANOWSKI KRZYSZTOF; LEWANDOWSKI JAROSŁAW
(54)	Zintegrowane urządzenie pomiarowo-badawcze
(57) Zintegrowane urządzenie pomiarowo-badawcze wykonane

jest w formie gogli, których obudowa (1) dociskana jest do twarzy
za pomocą elastycznego ocznika (2) połączonego z obudową (1),
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w obudowie (1) umieszczone są głowice pomiarowe wraz z oświetlaczami i filtrami podczerwieni IR oraz dwie kamery boczne o regulowanym położeniu, obserwujące obraz oka odbity od luster
podczerwieni (3), umieszczonych sztywno w obudowie (1). Głowice pomiarowe posiadają demontowalne osłony (4) i ponadto
obudowa (1) gogli posiada wyżłobienia do montowania dowolnej
taśmy utrzymującej gogle przy twarzy, przy czym na górnej powierzchni obudowy (1) gogli zamocowana jest kamera frontowa,
kamery przekazują obraz bezpośrednio do systemu komputerowego a ponadto kamery boczne sprzężone są z konfigurowalnymi oświetlaczami sterowanymi za pomocą cyfrowego sterownika
i wyposażonymi w zestaw trójkolorowych diod LED. Kamera frontowa odseparowana jest filtrem IR przepuszczającym jedynie światło
podczerwone a ponadto w oświetlaczach znajduje się co najmniej
jedna dioda IR umieszczona pod filtrem IR (11), co najmniej jedna
dioda RGB-LED, jedna dioda RGB-LED), jedna dioda czerwona LED,
umieszczona nad filtrem IR oraz fotodioda a wszystkie diody LED
oraz IR posiadają regulowaną jasność.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 406983 (22) 2014 03 12
(51) A61B 5/01 (2006.01)
G01J 5/28 (2006.01)
(71) HSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(72)
(54) Współpracujące z systemem obliczeniowym
urządzenie do pomiaru temperatury ciała
ludzkiego, w szczególności do pomiaru
temperatury organów ciała ludzkiego
(57) Współpracujące z systemem obliczeniowym urządzenie

do pomiaru temperatury ciała ludzkiego, w szczególności do pomiaru temperatury organów ciała ludzkiego składa się z głowicy
oraz modułu cyfrowego przetwarzania danych, przy czym głowica
zawiera co najmniej umieszczone w obudowie: moduł BT1, czujnik
temperatury MLX90614 oraz co najmniej dwie diody Dn1 i Dn2.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407410 (22) 2014 03 05
(51) A61C 8/00 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/00 (2006.01)
(71) KOYNOV KRISTIAN, Wrocław
(72) KOYNOV KRISTIAN
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(54) Implant kostny, zwłaszcza stomatologiczny
(57) Implant kostny, zwłaszcza stomatologiczny, ma powierzchnię

o fakturze makroskopowej. Na swojej powierzchni ma rozmieszczonych szereg wgłębień o kształcie elipsoidy obrotowej w ten
sposób, że głębokość zagłębienia elipsoidy wynosi w granicach
od 0,3 do 0,9, korzystnie od 0,5 do 0,7 długości osi elipsoidy prostopadłej do powierzchni implantu, a rozmiar osi elipsoidy jest w granicach od 0,2 mm do 1,6 mm, korzystnie od 0,4 mm do 0,6 mm.
Krawędzie powstałych otworów na powierzchni implantu w wyniku wytworzenia zagłębień są zaokrąglone.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410143 (22) 2014 11 14
(51) A61G 7/005 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM,
Zabrze; WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ,
Warszawa; ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) SOBOTNICKI ALEKSANDER; JUSZYŃSKI ŁUKASZ;
SOBIECH MARIUSZ; DZIUDA ŁUKASZ;
SKIBNIEWSKI FANCISZEK; KWAŚNY PIOTR;
BRZOZOWSKA ANNA
(54) System zmiany położenia leżyska, zwłaszcza stołu
pionizacyjnego
(57) System zmiany położenia leżyska, zwłaszcza stołu pioni-

zacyjnego charakteryzuje się tym, że leżysko (1) jest podparte
w dwóch osiach przegubami obrotowymi (9), przy czym jedna oś
z przegubami obrotowymi współpracuje z zespołem prowadnic
poziomych (2), druga oś z przegubami obrotowymi współpracuje z zespołem prowadnic pionowych (3), dodatkowo wózki jezdne (4) prowadnic pionowych (3) sprzężone są z wałem (5) napędzanym napędem obrotowym (6), przy czym napęd (6) wykonując
ruch obrotowy wywołuje ruch prostoliniowy wózka jezdnego (4)
prowadnicy pionowej (3), który z kolei wymusza ruch leżyska (1),
które to leżysko (1) wykonuje ruch obrotowy względem zmieniającej swoje położenie osi obrotu, dodatkowo leżysko (1) oparte jest
na kolumnach podporowych (7) wsparte na wózkach jezdnych (8)
prowadnic poziomych (2) biernych, przy czym wysokość kolumn
podporowych (7) jest tak dobrana, aby uzyskać pochylenie leżyska (1) w stosunku do prowadnic poziomych (2) o kąt minus(-)45°.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407425 (22) 2014 03 07
(51) A61G 17/007 (2006.01)
A61G 17/00 (2006.01)
(71) SOCHA PIOTR ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Łańcut
(72) SOCHA PIOTR
(54)	Trumna ekologiczna
(57) Trumna ekologiczna składająca się z zespołu skrzyni i przy-

słaniającego go zespołu profilowego wieka, połączonych ze sobą
za pomocą elementów złącznych, charakteryzuje się tym, że zespół
skrzyni (1) składa się z płytowej obudowy (3) wykonanej z kamienia
naturalnego, płytkowych nab (10) z nagwintowanym w nich otworem montażowym (11), przymocowanych do wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni dłuższych płytowych ścian bocznych (5)
tej obudowy, płytkowych metalowych podkładek (12) z nagwin-
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towanymi otworami montażowymi, przymocowanych do tych
wewnętrznych ścian bocznych (5) oraz z osadzonego wewnątrz
obudowy (3) elementu rurowego (15), wykonanego z maty z włókna szklanego lub z metalu, przymocowanego do wewnętrznych
powierzchni płytowych ścian bocznych (5) oraz do dna (4), wykonanego z płyty z kamienia naturalnego lub wykonanego z płyty
z kamienia naturalnego i przymocowanej do niej płyty z materiału
drewnopochodnego za pomocą klejowej masy uszczelniającej (17),
natomiast zespół profilowego wieka (2) tej trumny posiada obudowę zewnętrzną wykonaną z kamienia naturalnego w kształcie
bryły z dolną wnęką kaskadową (23) lub z wnęką korytkową o profilu ostrosłupa ściętego, z bocznym odsadzeniem w kształcie płytowej ramy, przy czym do wewnętrznej powierzchni tej obudowy
przymocowany jest za pomocą kleju wkład z materiału drewnopochodnego o tym samym profilu, do którego przyklejona jest mata
z włókna szklanego.
(3 zastrzeżenia)
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wymi (23), które z kolei drugimi końcami, za pomocą sworzni (24),
są obrotowo zamocowane w dźwigarach nośnych (7). Wodziki (18)
są obrotowo połączone z cięgnami wodzącymi (25), których drugie
końce są na sworzniach (26) obrotowo zamocowane we wsporniku
głównym (4).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407392 (22) 2014 03 04
(51) A61K 8/64 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) PATKOWSKA-SOKOŁA BOŻENA;
WALISIEWICZ-NIEDBALSKA WIESŁAWA;
BODKOWSKI ROBERT; CZYŻ KATARZYNA
(54) Bioaktywne kompozycje kosmetyczne
(57) Bioaktywne kompozycje kosmetyczne zawierają nowe bio-

aktywne związki, którymi są lipoaminokwasy pochodne kwasu
α-eleostearynowego o budowie 9c, 11t, 13t C18:3 oraz biogennych
aminokwasów wybranych z grupy: tyrozyny, seryny, asparaginy, argininy, tryptofanu lub ich mieszaniny.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407515 (22) 2014 03 13
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(71) KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń
(72) KORDYL GRZEGORZ
(54) Stacjonarny symulator chodu
(57) Przedmiotem wynalazku jest stacjonarny symulator chodu,

służący do wykonywania w pozycji pionowej ćwiczeń, mających
na celu rehabilitację osób z upośledzeniem kończyn dolnych. Symulator chodu składa się z podstawy (1), która w tylnej części ma
stopkę (2), a z przodu ma kółko jezdne (3). Do podstawy (1) przymocowany jest wspornik główny (4) i w przedniej części kolumna (5).
We wsporniku głównym (4) zamocowane są obrotowo na sworzniach (6) dźwigary nośne (7), które u dołu mają platformy (8) na stopy ćwiczącego pacjenta. Platformy (8) są zamocowane w dźwigarach nośnych (7) obrotowo na sworzniach (9), znajdujących się
w tylnej części platform (8). W przedniej części platform (8) znajdują
się sworznie (10), którymi platformy (8) są obrotowo połączone
z cięgnami przednimi (11), a te drugimi końcami na sworzniach (12)
są zamocowane obrotowo we wsporniku głównym (4). W podstawie (5) zamocowany jest układ stabilizacji tułowia (13) oraz układ
napędowy symulatora. Układ ten składa się z silnika napędowego (14), który za pośrednictwem układu przekładni (15) napędza
mimośrody (16), które osadzone są na sworzniach (17) w kolumnie (2). Na wolnym końcu mimośrody (16) mają wodziki (18), które
są umieszczone w prowadnicach (19) dźwigni wychyłu (20). Dźwignie wychyłu (20) są na sworzniach (21) obrotowo zamocowane
jednymi końcami w podstawie (5). Drugie końce dźwigni wychyłu (20) są obrotowo sworzniami (22) połączone z cięgnami napędo-

A1 (21) 407379 (22) 2014 03 03
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SPACZYŃSKA EWELINA; MROZEK-WILCZKIEWICZ
ANNA; CIEŚLIK WIOLETA; MALARZ JOANNA;
RAMS-BARON MARZENA; SZURKO AGNIESZKA;
MUSIOŁ ROBERT
(54)	Zastosowanie pochodnych styrylochinoliny
do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia
nowotworów jelita grubego
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pochodnych

styrylochinoliny o wzorze ogólnym 1, gdzie: R1 i R2 oznaczają identyczne lub różne podstawniki wybrane spośród atomów wodoru,
chloru, bromu, R3 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową,
O-acylową, R4 oznacza jeden lub więcej podstawników w pierścieniu fenylowym wybranych spośród atomów wodoru, chloru,
bromu lub fluoru, grupę hydroksylową, grupę O-acylową, grupę
alkoksylową zawierającą do czterech atomów węgla, do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia nowotworów jelita grubego,
zwłaszcza nowotworów z mutacją genu supresorowego TP53.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 407498 (22) 2014 03 12
(51) A62C 37/36 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(71) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) KOPCZYŃSKI STEFAN; WOROSZYŁO CZESŁAW
SYLWESTER
(54) Sposób połączenia elementów
systemu gaszenia pożaru
(57) Sposób połączenia elementów systemu gaszenia pożaru

wykorzystujący przenośne urządzenia gaszące rozmieszczane prewencyjnie w zagrożonym pożarem miejscu lub w czasie pomiędzy
powstaniem pożaru a jego rozwinięciem charakterystyczne tym,
że urządzenia gaszące (2) są rozmieszczone w zagrożonym pożarem miejscu, centralka sterowania gaszeniem (1) umieszczona jest
w pobliżu tego miejsca, przy czym wszystkie urządzenia systemu
są połączone ze sobą łączami bezprzewodowymi (3), które tworzą
sieć o strukturze kratowej (sieć mesh) (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407391 (22) 2014 03 04
(51) A63B 31/02 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
(71) GACEK RAFAŁ, Gdynia
(72) GACEK RAFAŁ, NL
(54)	Łapka pływacka
(57) Łapka pływacka jest wykonana z profilu wzmacniającego,
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rozmieszczenie przycisków (3) bezpośrednio pod palcami obu dłoni
trzymających go użytkownika oraz sterowanie poprzez wykonanie
jednoczesnego ruchu skrętnego (obrotu) obu dłoni w nadgarstkach w przeciwnych kierunkach w osi przedramienia użytkownika.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407394 (22) 2014 03 04
(51) A63H 33/10 (2006.01)
(71) SZYMAŃSKI JAROSŁAW STUDIO 1:1, Gdańsk
(72) SZYMAŃSKI JAROSŁAW
(54)	Zestaw elementów konstrukcyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów konstruk-

cyjnych (1), gdzie każdy element konstrukcyjny (1) stanowi wydłużony kształtownik (2) o przekroju zamkniętym i zawiera wsunięty
z każdej strony wieszak z zaczepami wewnętrznymi, połączonymi
wewnątrz naprężonym elementem rozciągliwym (5). Zaczep wewnętrzny wieszaka ma szerokość mniejszą niż wymiar wewnętrzny
elementu konstrukcyjnego (1). Od zewnętrznej strony elementu
konstrukcyjnego (1) wieszak zawiera zaczep zewnętrzny (6). Zaczep zewnętrzny (6) wieszaka ma szerokość większą niż wymiar
wewnętrzny kształtownika zamkniętego (2). Oba zaczepy wieszaka
skierowane są po obu stronach ukośnego fragmentu (7) w przeciwne strony. W wieszaku zaczep wewnętrzny, ukośny fragment (7)
oraz zaczep zewnętrzny (6) stanowią formę zbliżoną kształtem
do litery S.
(5 zastrzeżeń)

otaczającego dłoń pływaka, w kształcie przypominającym podkowę, z dołączoną do niego tkaniną (2). Profil wzmacniający wykonany
jest z materiału zapewniającego mu dużą odporność na odkształcenia i sztywność. Profil wzmacniający wraz z dołączoną do niego
tkaniną może być zamknięty w ramce składającej się z dwóch części. Profil wzmacniający i ramka może stanowić kształt zamknięty.
Gdy ramka stanowi odpowiednio wzmocnioną konstrukcję, profil
wzmacniający jest zbędny. Tkanina stanowiąca część roboczą łapki może być jednolita, pełna bez otworów, bądź posiadać otwory.
Do tkaniny, lub profilu wzmacniającego, lub ramki dołączone są taśmy (5) lub wężyki silikonowe, lub z innego materiału elastycznego,
mające na celu przytrzymanie dłoni we właściwej pozycji na łapce
podczas pływania.
(18 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

A1 (21) 408519 (22) 2014 03 13
(51) A63F 13/00 (2014.01)
(71) BRONISZ ARTUR, Sulejówek
(72) BRONISZ ARTUR
(54)	Kontroler sferyczny używany zwłaszcza w grach
komputerowych i wideo
(57) Kontroler sferyczny (1) używany zwłaszcza w grach kompu-

terowych i grach wideo posiada ergonomiczną sferyczną budowę,

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1 (21) 407459 (22) 2014 03 10
(51) B01D 29/27 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
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(71) INSTAL FILTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kościan
(72) SKAŁECKI MATEUSZ
(54)	Zespół do nakładania powłoki ochronnej
na powierzchni zewnętrznej worków filtracyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest mobilny zespół do nakładania

powłoki ochronnej na powierzchni zewnętrznej worków filtracyjnych, realizujący proces precoatingu, mający zastosowanie przy
rozruchach instalacji odpylnia, gdzie głównym urządzeniem odpylającym jest filtr workowy. Zespół charakteryzuje się tym, że pod
lejem zasypowym mieszanki usytuowany jest w korpusie (2) bęben
przesiewowy (3), mający na powierzchni walczaka otwory, którego
oś obrotu połączona jest z mechanizmem napędowym (5) do realizacji ruchu oscylacyjnego, przy czym w dolnej strefie korpusu, pod
bębnem usytuowany jest rurociąg powietrzny (4), którego wlot połączony jest z atmosferą, zaś wylot ma łącznik (6) do łączenia z rurociągiem instalacji.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407460 (22) 2014 03 10
(51) B01D 45/18 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
(71) INSTAL FILTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kościan
(72) LITKE MIROSŁAW
(54)	Zespół do oczyszczania spalin i gazów
przemysłowych, zwłaszcza z cząstek stałych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do oczyszczania spalin

i gazów przemysłowych, zwłaszcza z cząstek stałych, mający zastosowanie, jako pierwszy stopień odpylania w przemyśle i energetyce tam gdzie w odpylanych gazach mogą znajdować się bardzo
gorące, żarzące drobiny pyłu i/lub występuje duże stężenie pyłu,
a w szczególności w kotłowniach opalanych paliwami stałymi. Charakteryzuje się tym, że stanowi go, połączony z emiterem zanieczyszczeń, usytuowany w korpusie multicyklon (1), mający jeden
wylot (2) połączony z systemami oczyszczania, zaś drugi wylot (3)
połączony z separatorem (4), będącym dyfuzorem o rozszerzającym się przekroju przepływu, mającym wewnątrz kierownice (5)
strumienia, przy czym wylot separatora (4) połączony jest z obudową (6) bloku filtrującego (7), mającego w swej dolnej strefie osadzony pojemnik zasypowy, zaś blok filtrujący (7) stanowi zestaw filtrów
workowych (9), których wyloty połączone są kolektorem (10) z systemami oczyszczania.
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 407426 (22) 2014 03 10
(51) B01F 3/18 (2006.01)
B01F 5/02 (2006.01)
(71) BIKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowiny
(72) BIEŃ TOMASZ; ŁABUZ KRYSTIAN
(54) Sposób mieszania suchych, sypkich substancji
oraz urządzenie do mieszania suchych, sypkich
substancji
(57) Sposób mieszania suchych, sypkich substancji podczas

transportu w kanale transportującym, polega na tym, że mieszane
substancje wprowadza się w stan fluidalny przy pomocy sprężonego powietrza oraz przy pomocy kierownic wywołuje się zawirowanie strugi, a do kanału transportującego mieszane substancje
doprowadza się sprężone powietrze o ciśnieniu 4-8 kPa w ilości
1-3 Nm3/m2/min. Urządzenie ma postać segmentu kanału transportowego (7), w którym dno posiada ściankę z tkaniny aeracyjnej (4)
ułożonej na kratownicy (5), pod którą zainstalowana jest komora (6)
wyposażona w króciec (8) doprowadzający sprężone powietrze,
a na drodze przepływu mieszanych substancji ma zainstalowane
kierownice (1, 2, 3) strugi w postaci powłok brył geometrycznych.
Kierownica (1) posiada postać dwóch ścianek pobocznicy ostrosłupa i jest umocowana do górnej ścianki kanału przy pomocy pręta
zakończonego śrubą tak, że dolne krawędzie ścianek kierownicy
utrzymywane są tuż nad powierzchnią dna. Inna kierownica (2)
ma postać kątownika utworzonego z dwóch zbieżnie usytuowanych płyt ostrą krawędzią skierowanych w stronę napływu strugi
lub prostokątnej płyty umocowanej ukośnie do ścianki bocznej.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 410115 (22) 2014 11 12
(51) B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce
(72) GARNUSZEK MAGDALENA; SZCZEPANIK BEATA;
SŁOMKIEWICZ PIOTR M.
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego
zwłaszcza dla absorpcji
N-3-chlorofenylokarbaminianu 4-chloro-2-butynylu
z fazy wodnej
(57) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego ze zwie-

trzeliny haloizytowej do usuwania N-3-chlorofenylokarbaminianu
4-chloro-2-butynylu z fazy wodnej polega na dodawaniu
do 10 części wagowych zwietrzeliny haloizytowej o średnicy ziaren
0,1-0,2 mm i o zawartości związków żelaza poniżej 8,2% wagowych,
5 części wagowych wody destylowanej i mieszaniu całości do uzyskania jednorodnej masy. Następnie na dodawaniu 3 części wagowych roztworu 0,5 M ditioninu sodu w 1M kwasie siarkowym(VI)
do 8 części wagowych jednorodnej masy składającej się z 10 części
wagowych zwietrzeliny haloizytowej i z 5 części wagowych wody
destylowanej i mieszaniu i ogrzewaniu całości do temperatury 353K
przez 120 min. Po oddzieleniu ługu poreakcyjnego do 5 części
wagowych tego preparatu haloizytowego dodaje się 4 części wagowe technicznego kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 25% wagowych i kwasu fosforowego o stężeniu 15% wagowych zmieszanych
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w stosunku 2:1 i całość ponownie miesza się i ogrzewa w temperaturze 363K przez 120 min., a po oddzieleniu cieczy poreakcyjnej,
otrzymany adsorbent przemywa się wodą do pH = 4,5-5,5.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410196 (22) 2014 11 21
(51) B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C08F 291/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CYGANOWSKI PIOTR;
JERMAKOWICZ-BARTKOWIAK DOROTA;
BRYJAK MAREK
(54) Sposób wytwarzania
matryc polimerowych z reaktywnymi grupami
chlorometylenowymi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania matryc

polimerowych ze zlokalizowanymi na ich powierzchni reaktywnymi
grupami chlorometylenowymi, polegający na syntezie wzajemnie
przenikających się sieci polimerowych (IPN). Sposób charakteryzuje
się tym, że suspensyjne sorbenty polimerowe S/DVB impregnuje
się mieszaniną monomerów VBC i DVB nominalnej zawartości DVB
10 mol% w obecności toluenu i dodekanolu, którą następnie polimeryzuje się techniką polimeryzacji suspensyjnej w czasie 20 h
w temperaturze 55° - 90°C stosując mieszanie o prędkości obrotowej od 100 do 350 obr/min.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410053 (22) 2014 11 07
(51) B01J 23/06 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
C07C 67/40 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław; INSTYTUT
NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKA
AKADEMIA NAUK, Wrocław
(72) TETERYCZ HELENA; SUCHORSKA-WOŹNIAK PATRYCJA;
FIEDOT MARTA; RAC OLGA; MAŁOZIĘĆ GRZEGORZ;
KLIMKIEWICZ ROMAN
(54)	Katalizator do katalitycznej konwersji
alkoholu etylowego do octanu etylu
i sposób wytwarzania katalizatora
do katalitycznej konwersji alkoholu etylowego
do octanu etylu
(57) Wynalazek ujawnia katalizator do katalitycznej konwersji al-

koholu etylowego do octanu etylu. Katalizator charakteryzuje się
tym, że zawiera tlenek cynku, o strukturze wurcytu, domieszkowany nanocząstkami złota w ilości od 0,02 do 5% molowych w stosunku do tlenku. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania katalizatora do katalitycznej konwersji alkoholu etylowego
do octanu etylu, który polega na tym, że do roztworu wodnego
soli cynku domieszkuje się nanocząstki złota w ilości od 0,02 do 5%
molowych w stosunku do tlenku, przy czym do roztworu dodaje
się substancję strącającą, a tak otrzymany osad płucze się celem
usunięcia zbędnych jonów, poddaje suszeniu, a następnie wygrzewa w temperaturze powyżej 200°C.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407429 (22) 2014 03 07
(51) B21D 7/12 (2006.01)
B21D 11/10 (2006.01)
(71) ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA
BRACIA PĘTLAK, Jonkowo
(72) KOWALEWSKI PIOTR ROMAN; SZTACHELSKI ADAM
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(54) Sposób i urządzenie do precyzyjnego
gięcia płaskowników
(57) Sposób precyzyjnego gięcia płaskowników, według wynalaz-

ku polega na gięciu wstępnym płaskownika (7) następnie odsprężynowaniu i wykonaniu dokładnego pomiaru sprężystości, następnie
opróżnieniu komory odsprężynowania (10), poprzez upuszczenie
oleju z przestrzeni siłownika (1) za pomocą komory odsprężynowania (10), wraz z dociskiem płaskownika (7) do ramion pomiarowych wkładki gnącej (2), realizowanej za pośrednictwem sprężyny
dociskowej (4) stempla gnącego (3), po czym następuje proces doginania płaskownika (7), który zostaje zakończony po osiągnięciu
zadanej wartości kąta gięcia, uwzględniającej sprężystość giętego
płaskownika. Urządzenie zawiera korpus gnący, wyposażony w siłownik hydrauliczny (1) jednostronnego działania, na końcu siłownika zamontowana jest wkładka gnąca (2) wyposażona dodatkowo
w układ pomiarowy kąta gięcia, realizowany za pomocą stykających
się z giętym płaskownikiem, dźwigni pomiarowych (6) połączonych
z enkoderem (5). Po przeciwnej stronie wkładki gnącej znajduje się
stempel gnący (3) osadzony w gnieździe, który dodatkowo wyposażony jest w sprężynę (4) zapobiegającą występowaniu luzu pomiędzy giętym płaskownikiem i ramionami pomiarowymi wkładki
gnącej (2). Urządzenie zawiera układ w skład którego wchodzą zasilacz z blokiem zaworowym (8), regulator przepływu (12) z kartą sterującą, wzmacniacz hydrauliczny (11), pełniący funkcję przekładnika
ilościowego oleju wpompowywanego do komory roboczej siłownika (1). Układ hydrauliczny zawiera, sterowaną zaworem komorę
odsprężynowania (10) służącą do precyzyjnego upuszczania oleju
z przestrzeni roboczej siłownika hydraulicznego (1) podczas usuwania naprężeń sprężystych z giętego płaskownika (7).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407466 (22) 2014 03 10
(51) B21D 39/03 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
(71) STOLARCZYK TOMASZ SPÓŁKA STOLARCZYK
TOMASZ STOLARCZYK, JANUSZ STOLARCZYK, Tarnów;
STOLARCZYK JANUSZ SPÓŁKA STOLARCZYK TOMASZ
STOLARCZYK, JANUSZ STOLARCZYK, Tarnów
(72) STOLARCZY JANUSZ; MARZEC ARTUR; BATOR MICHAŁ
(54) Sposób i urządzenie do łączenia blach
(57) Sposób łączenia wstęg blachy za pomocą dwóch taśm jed-

nostronnie klejących, polega na tym, że do końcówki wstęgi blachy
rozwijanej z jednej rolki, której przesuw w trakcie operacji łączenia
jest wstrzymany, dosuwany jest początek wstęgi blachy podawanej z drugiej rolki tak, aby odległość pomiędzy zakończeniami
obydwu wstęg mieściła się w zakresie 0,0-25,0 mm, obydwie wstęgi
są unieruchamiane, a następnie w miejscu łączenia, z obydwu stron
łączonych wstęg, jest nakładana i dociskana liniowo - postępująco
zbrojona włóknem szklanym jednostronnie powleczona klejem taśma klejąca z tworzywa sztucznego o szerokości d = 100-250 mm,
a po nałożeniu taśmy klejącej jest ona z obydwu stron odcinana na krawędziach bocznych wstęgi blachy i kontynuowany jest
przesuw wstęgi blachy. Urządzenie do łączenia wstęg blachy posiada konstrukcję wsporczą (1), do której zamocowane są górna (2)
i dolna (3) prowadnica wstęg blachy, przesuwnie pionowo płyty
dociskowe końca i początku klejonych wstęg blachy (5, 5’), które
usytuowane są przed i za miejscem łączenia wstęg w odległości
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nie mniejszej niż szerokość d taśmy klejącej stałe płyty oporowe (8, 8’) usytuowane pod blachami, odpowiednio pod płytami
dociskowymi oraz zespół klejący złożony z umieszczonych ponad
i pod wstęgą blach (5, 5’) rolek: magazynowej, napinającej i dociskowej, zamocowanych odpowiednio na wspólnych uchylnych
ramionach, przy czym rolki dociskowe umieszczone są symetrycznie względem siebie, a cały zespół usytuowany jest na prowadnicach: górnej (13) i dolnej (14) przesuwnie prostopadle w stosunku
do kierunku przesuwu wstęgi blachy. Zespół klejący napędzany jest
łańcuchem (15) przekładni łańcuchowej (16), połączonej z silnikiem
elektrycznym (17) oraz w umieszczony odpowiednio naprzeciw zespołu klejącego w położeniu wyjściowym stały nóż (18) taśmy klejącej a dodatkowo posiada usytuowane przesuwnie w osi przesuwu
blachy z obydwu stron wstęgi blachy, przy jej krawędziach dwie
pary noży krążkowych.
(4 zastrzeżenia)
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poprzez jej chłodzenie z wykorzystaniem co najmniej jednego ponaddźwiękowego strumienia gazu obojętnego, który jest skierowywany na formę w obszar krystalizacji odlewu. Sposób jest szczególnie przydatny w produkcji odlewów ze stopów żaroodpornych
do produkcji roboczych i kierowniczych łopatek turbin gazowych.
Urządzenia do wytwarzania odlewów łopatek turbiny gazowej
o ukierunkowanej i monokrystalicznej strukturze, zawierającego
umieszczoną w obudowie próżniowej komorę, podzieloną poziomym ekranem termoizolacyjnym (9), który jest usytuowany na pierścieniu oporowym (14), umocowanym w ściance cylindrycznej (15),
pomiędzy komorą ogrzewania i komorą chłodzenia, w odległości
od podstawy ścianki wynoszącej korzystnie 0,30-0,55 jej wysokości, przy czym obudowa komory chłodzenia (16) składa się z dwóch
części, pomiędzy którymi jest umieszczony doprowadzający strumienie gazu chłodzącego pierścieniowy kolektor gazowy (17), wyposażony w dwukierunkowe eżektory gazowe (18), które są usytuowane w odległości korzystnie 45-75 mm od dolnej powierzchni
ekranu termoizolacyjnego (9).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 410413 (22) 2014 12 08
(51) B23K 35/363 (2006.01)
B23K 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MIRSKI ZBIGNIEW; GRANAT KAZIMIERZ;
MAJEWSKI DAWID; DULEBA ADRIAN
(54) Sposób lutowania twardego tytanu
ze stalą nierdzewną w atmosferze powietrza
pod osłoną topnika
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób lutowania twardego

A1 (21) 407518 (22) 2014 03 13
(51) B22D 27/04 (2006.01)
B22D 11/117 (2006.01)
(71) SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(72) WIECHCZYŃSKI ARTUR; LISIEWICZ MARCIN;
KWAŚNICKA JULIA, UA; KOSTRICA WALENTYN, UA
(54) Sposób ukierunkowanej krystalizacji odlewów
łopatek turbin gazowych oraz urządzenie
do wytwarzania odlewów łopatek turbiny gazowej
o ukierunkowanej i monokrystalicznej strukturze
(57) Wynalazek dotyczy sposobu ukierunkowanej krystalizacji

odlewów łopatek turbin gazowych. Wynalazek dotyczy również
w szczególności obróbki stopionej masy w formie odlewniczej

tytanu ze stalą nierdzewną w atmosferze powietrza pod osłoną
topnika, który polega na tym, że na uprzednio oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię elementu tytanowego nanosi się poprzez
nagrzewanie warstwę lutu srebrnego grubości do 0,2 mm pod
osłoną topnika składającego się z fluorku potasu, chlorku litu i chlorku cynku. Następnie w analogiczny sposób na powierzchnię stali
nierdzewnej nanosi się poprzez. nagrzewanie warstwę lutu srebrnego grubości do 0,2 mm pod osłoną topnika na bazie chlorków
i fluorków metali alkalicznych, po czym po usunięciu resztek żużla
potopnikowego składa się element tytanowy ze stalą nierdzewną,
z warstwami lutu na wprost siebie a następnie zestaw obydwu elementów lutuje się pod osłoną nowej porcji topnika na bazie chlorków i fluorków metali alkalicznych z zastosowaniem nagrzewania
płomieniowego i docisku od strony stali nierdzewnej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407463 (22) 2014 03 10
(51) B23K 101/28 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04C 3/10 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) BLUM ARTUR; KOWAL JANUSZ;
NIEZGODZIŃSKI TADEUSZ; MACHNIEWICZ TOMASZ;
BILIŃSKI KRZYSZTOF; MICHA GRZEGORZ;
KRUK ADAM; ŁATA TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania spawanych blachownic,
zwłaszcza dźwigarów suwnicowych
(57) Sposób polega na kolejnym wykonaniu zabiegów: - przed

spawaniem pasa dolnego (3) do średnika (2), uprzednio połączonego z pasem górnym (1), w przekroju środkowym blachownicy nakleja się co najmniej trzy czujniki tensometryczne (t), z których dwa
na pasie górnym (1), a pozostałe na środniku (2), poniżej poziomej
osi obojętnej (x - x) przekroju, następnie - pas dolny (3) rozciąga się
siłą wywołującą naprężenie rozciągające o wartości 60-90% obliczeniowego naprężenia rozciągającego Qmax przy maksymalnym obciążeniu blachownicy i utrzymując to obciążenie spawa się pas dolny (3) do środnika (2), - po ostygnięciu blachownicy, w warunkach
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obciążenia ciężarem własnym Qw belki, na podstawie wskazań
czujników tensometrycznych (t) ustala się metodą transformacji
Aistowa wartości sił wewnętrznych i określa naprężenia ściskające
σc w pasie dolnym (3) oraz odpowiednio różnicę Δσc między obliczeniowym naprężeniem rozciągającym Qmax i naprężeniem ściskającym σc, po czym - dla różnicy naprężeń Δσc określa się usytuowanie i wymiary sprężających nakładek (4) oraz łączących je z pasem
dolnym (3) spoin pachwinowych i dokonuje spawania tych nakładek (4) na pas dolny (3) symetrycznie w pionowej osi symetrii (y-y)
blachownicy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407465 (22) 2014 03 10
(51) B24D 11/02 (2006.01)
B24D 3/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72) KACALAK WOJCIECH; TANDECKA KATARZYNA
(54) Folia ścierna do procesu mikrowygładzania
powierzchni
(57) Folia ścierna ma nieciągłość w postaci perforacji, zawierającej

przecięcia (2) albo wycięcia (11). Są one rozmieszczone cyklicznie
i mają powtarzalny kształt i wielkość. Rzut przecięć (2) na kierunek
równoległy do krawędzi taśmy (1) jest większy od rzutu na kierunek
do niego prostopadły. Suma rzutów przecięć (2) na kierunek prostopadły do krawędzi taśmy (1) nie jest większa niż 30% szerokości
folii. Stosunek sumy pól powierzchni wycięć (11) do powierzchni
taśmy (1) ściernej nie jest większy od 20%.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407517 (22) 2014 03 13
(51) B29C 41/36 (2006.01)
B29C 35/04 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ŻRODOWSKI ŁUKASZ
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(54) Sposób wytwarzania trójwymiarowych obiektów
z termoplastów i drukarka 3D
(57) W sposobie, w którym obiekt jest wytwarzany warstwowo

z roztopionego polimeru w technologii FDM, każdą warstwę chłodzi się płynem chłodzącym, wypełniającym komorę roboczą (3)
do wysokości wytwarzanej warstwy, przy czym poziom płynu chłodzącego podnosi się po wytworzeniu kolejnej warstwy o wielkość
skoku głowicy drukującej (1). Drukarka 3D jest wyposażona w układ
mechaniczny (2), poruszający głowicą drukującą (1) w komorze roboczej (3) o temperaturze kontrolowanej przez termostat (4). Komora robocza (3) stanowi zbiornik na płyn chłodzący, wyposażony
w pompę (6) do regulacji poziomu płynu chłodzącego.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407483 (22) 2014 03 11
(51) B29D 30/56 (2006.01)
B29D 30/60 (2006.01)
(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEŁ
(54) Sposób bieżnikowania opon, zwłaszcza opon
wielkogabarytowych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przygotowuje się kom-

puterową bazę (2) nowych opon, znajdujących się na rynku, przez
zwymiarowanie ich na stanowisku pomiarowym (1) od wewnątrz
i od zewnątrz w stanie napompowanym i pozbawionych powietrza zgodnie z ich asortymentem. W celu przeprowadzenia procesu
bieżnikowania zużytej opony (3) o określonym asortymencie zwymiarowuje się ją indywidualnie na stanowisku pomiarowym i zapisuje jej parametry kształtu i gabarytowe w bazie (2), zaś po porównaniu komputerowym kształtu i gabarytów bieżnikowanej opony
z nową oponą tego samego asortymentu, generuje się program (4)
do ścięcia bieżnika ze starej opony. Po zdarciu bieżnika ponownie
przeprowadza się odwzorowanie kształtu opony na stanowisku
pomiarowym (1), po czym po usunięciu uszkodzeń i przygotowaniu powierzchni opony, nakłada się na nią surowy bieżnik w postaci pasków mieszanki, nawijanych z wytłaczarki (5) do momentu
uzyskania założonego kształtu i gabarytów opony, wykorzystując
sterowanie komputerowe z bazy (2). Oponę z nałożonym bieżnikiem umieszcza się w formie wulkanizacyjnej, gdzie poddaje się
ją procesowi wulkanizacji (6).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 407383 (22) 2014 03 03
(51) B32B 27/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(72) LISIECKI JANUSZ; BŁAŻEJEWICZ TERESA
(54) Sposób wypełniania lakierem
przepustu kasety pancernej
rejestratora katastroficznego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wypełniania lakierem

przepustu kasety pancernej rejestratora katastroficznego dla zabezpieczania przed miejscowym pogorszeniem właściwości osłony termoizolacyjnej elektronicznego modułu przechowywania
danych. Cienką warstwę papieru termoizolacyjnego umieszcza się
wewnątrz kasety pancernej rejestratora katastroficznego na ścianie obudowy, w której wykonany jest otwór przepustu. Następnie
do otworu wprowadza się odcinek przewodu elektrycznego. Przewód elektryczny przeprowadza się przez warstwę papieru termoizolacyjnego i materiał osłony termoizolacyjnej po czym otwór kilkukrotnie wypełnia się lakierem o lepkości nie pozwalającej na jego
nitkowanie podczas wypełniania.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407503 (22) 2014 03 12
(51) B42D 3/00 (2006.01)
B42D 15/08 (2006.01)
(71) PRINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(72) KRZANOWSKI DANIEL
(54) Oprawa z okładką miękką
(57) Oprawa z okładką miękką, której jedna z okładzin o długości nie mniejszej niż długość wkładu jest zagięta wzdłuż krawędzi
boku przedniego i złożona do wewnątrz, tworząc skrzydełko, charakteryzuje się tym, że skrzydełko (5) okładziny (1) połączone jest
z wewnętrzną częścią tej okładziny (1) za pomocą warstwy kleju (4)
tak, że pomiędzy sklejonym fragmentem a krawędzią boku przedniego (2) skrzydełko (5) okładziny (1) jest przyległe lecz rozdzielone
względem wewnętrznej części okładziny (1), przy czym rozdzielony
fragment skrzydełka (5) okładziny (1) zawiera perforację (3), umieszczoną tak, że po przerwaniu perforacji (3) skrzydełko (5) okładki (1)
jest odginalne od pozostałej części okładki (1).
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407484 (22) 2014 03 11
(51) B60C 13/00 (2006.01)
B60C 19/12 (2006.01)
B60C 3/00 (2006.01)
(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEŁ
(54) Opona, zwłaszcza opona wielkogabarytowa
do robót ziemnych i górniczych
(57) Opona według wynalazku charakteryzuje się tym, że oba

zewnętrzne boki (1) opony wyposażone są we wzmocnienia, składające się z warstwy kordu (2) o kształcie wydłużonej litery C, otoczonego gumową mieszanką (3), przy czym gumowa mieszanka (3)
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sięga, w górnej części, do szczytu bieżnika (4) i, w dolnej części,
do stopek (5) opony.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407491 (22) 2014 03 11
(51) B60M 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) MACIOŁEK TADEUSZ
(54) Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej,
zwłaszcza tramwajowej
(57) Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej, zwłaszcza tramwa-

jowej, zawiera sztywny element wspólny połączony w obszarze
skrzyżowania z krzyżującymi się przewodami jezdnymi (5, 6) oraz
prowadnicami (2, 3), po których ślizga się ślizgacz, przy czym element wspólny stanowi ramę (1) z metalowej płyty w kształcie
czworoboku, a przewody jezdne (5, 6) są połączone z ramą (1)
za pośrednictwem czterech par prowadnic (2, 3), lewych i prawych,
dołączonych do każdego naroża (a, b, c, d) ramy (1) za pomocą wewnętrznych łączników (7), przy czym każdy przewód jezdny (5, 6)
jest zamocowany do wolnych końców par prowadnic (2, 3), za pomocą zewnętrznych łączników (4), a dolna powierzchnia końców
prowadnic (2, 3) dołączonych do ramy (1) i dolna powierzchnia
ramy (1) znajduje się poniżej przewodów jezdnych (5, 6).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 410270 (22) 2014 11 26
(51) B60P 3/00 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
(71) JUCHACZ ZDZISŁAW, Grudziądz
(72) JUCHACZ ZDZISŁAW
(54) Pralnia w kontenerach
(57) Pralnia w kontenerach zwłaszcza do realizacji pełnego cyklu
pralniczego mundurów, odzieży, bielizny i innych tekstyliów w warunkach polowych w stanie wojny, ćwiczeń lub klęsk żywiołowych,
wyposażona w zabudowane w kontenerach standardowe urządzenia pralnicze, zespół prądotwórczy i urządzenia techniczne z przyłączami do sieci oraz zbiorników wody i ścieków, charakteryzuje
się tym, że jej urządzenia pralnicze rozmieszczone są co najmniej
w dwóch kontenerach (1, 2), połączonych z sobą przy pomocy łącz-
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ników (3) w układzie szeregowym jeden za drugim odwzorowującym literę I, lub w układzie prostopadłym odwzorowującym literę T,
albo w układzie równoległym obok siebie odwzorowującym literę H lub literę U, a każdy łącznik (3) stanowi korytarz wejściowy,
przejściowy, wyjściowy lub przedsionek dla określonej konfiguracji
układu kontenerów (1, 2), bowiem każdy otwór drzwiowy każdego
z kontenerów (1, 2) wyposażony jest w szczelny zespół złączny (4)
kompatybilny z zespołem złącznym (5) łączników (3) integrowalny
z konstrukcją drzwi kontenerów (1, 2), przy czym łącznik kontenerów mogą stanowić również złączone z sobą szczelne zespoły
złączne (4) zintegrowane z otworami drzwiowymi kontenerów.
(4 zastrzeżenia)
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o przekroju poprzecznym zbliżonym do litery „C”. Do uchylnej belki
trwale dołączono trzpień połączony z pierwszą kolumną (6), która
następnie połączona jest z wieszakiem (7). Ponadto do uchylnej belki (3) dołączono, w sposób umożliwiający demontaż, drugą kolumnę (8), która połączona jest z pierwszą belką pomocniczą (9), która
dzięki wyposażeniu w otwory łączy się z wieszakiem (7). Widełki
wieszaka (7) można przedłużyć przez zastosowanie ekspanderów
zespolonych z drugą belką pomocniczą (12). Bagażnik wyposażony
jest w przesuwne urządzenie zaciskowe (14) unieruchamiające belkę uchylną belkę (3) względem belki poziomej (1).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407455 (22) 2014 03 10
(51) B60W 30/06 (2006.01)
B60S 9/14 (2006.01)
B60S 11/00 (2006.01)
(71) DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) GROCHOWINA MARCIN
(54) Parkowanie pojazdu z wykorzystaniem
dodatkowego układu jezdnego
(57) Parkowanie pojazdu z wykorzystaniem dodatkowego ukła-

du jezdnego umożliwiającego poruszanie się pojazdu z niewielką
prędkością bez uruchamiania silnika spalinowego charakteryzuje
się tym, że pojazd wyposażony jest w dodatkowy układ jezdny
z autonomicznym napędem i sterowany elektronicznie za pomocą inteligentnego sterownika, który umożliwia parkowanie bokiem
dzięki zamontowanemu pod podwoziem (6) samochodu układowi
dodatkowych kół (5) wraz z systemem ich wysuwania i chowania,
który pozwala na poruszanie się pojazdu prostopadle do normalnego kierunku jazdy.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407376 (22) 2014 03 03
(51) B60R 9/10 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
(71) GUGAŁO LESZEK, Kraków
(72) GUGAŁO LESZEK
(54) Samochodowy bagażnik dla rowerów
(57) Przedmiotem wynalazku jest samochodowy bagażnik dla

rowerów umożliwiający łatwe dołączenie do pojazdu oraz wygodne użytkowanie. Bagażnik samochodowy dla rowerów ma
urządzenie zaczepowe połączone z belką poziomą w kształcie rury
o przekroju prostokątnym, wewnątrz której umieszczony jest przesuwny trzpień. Przesuwny trzpień ma wykonany otwór, przez który
przechodzi sworzeń łączący przesuwny trzpień z uchylną belką (3)

A1 (21) 407494 (22) 2014 03 12
(51) B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
(71) POKORSKI JANUSZ SMARTTHING, Poznań
(72) POKORSKI JANUSZ
(54) Wózek spacerowy dla dzieci
(57) Przedmiotem wynalazku jest wózek spacerowy dla dzieci,

szczególnie przydatny do jazdy na podłożu nieutwardzonym. Wózek spacerowy dla dzieci, wyposażony w siedzisko osadzone na ramie nośnej oraz złączone z nią podwozie z co najmniej jedną parą
kół jezdnych, charakteryzuje się tym że ma dwa jezdne koła (4, 5),
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umieszczone jedno za drugim w układzie jednośladowym i ułożyskowane na zewnętrznych końcach (6) dwóch wahaczy (7, 8), których wewnętrzne końce są przyłączone wychylnie do centralnego
wspornika (11, 11A), związanego z umieszczoną nad nim nośną
ramą (2).
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 407511 (22) 2014 03 12
(51) B63B 35/34 (2006.01)
(71) ZIÓŁKOWSKI JACEK, Warszawa-Wesoła
(72) ZIÓŁKOWSKI JACEK
(54) Powtarzalny samonośny moduł pływający
(57) Wynalazek dotyczy powtarzalnego samonośnego modułu
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zbliżonym do trapezu. Części tylne obu boków (3, 3’) są przegięte dwukrotnie przegięciami (7, 8, 7’, 8’) do pozycji, przy której
szczelina (a) jest nie mniejsza niż 2 mm. Na dole stelaża (1), na częściach: tylnej, dna i przedniej (3, 4, 5, 3’, 4’, 5’) ramy (2) są osadzone
poprzeczki (11). Części przednie (5, 5’) ramy (2) są u góry przegięte
do tyłu przegięciami (9, 9’). Do ramy (2) i poprzeczki (11) przytwierdzone są blaszki (12) z otworami.
(4 zastrzeżenia)

pływającego, gdzie moduł ma budowę ażurową i jest wypełniony
blokami z niezatapialnego materiału. Konstrukcję modułu stanowią
wzdłużne belki (1), połączone na końcach z poprzecznymi krańcowymi belkami (2) w zamknięty obwód. Wewnątrz są zainstalowane wręgi rozmieszczone równolegle względem poprzecznych
krańcowych belek (2) i względem siebie, w równych odległościach
jedna od drugiej, z gniazdami (5) na końcach. Wręgi w przekroju
poprzecznym tworzą dwie teowe listwy, zwrócone ku sobie pionowymi ramionami i połączone rozpórkami oraz krańcowymi żebrami, których krawędź jest ukośnie nachylona do poziomu.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407438 (22) 2014 03 07
(51) B65D 30/10 (2006.01)
B65D 33/04 (2006.01)
(71) BRUDKIEWICZ MAREK, Gdańsk
(72) BRUDKIEWICZ MAREK
(54) Opakowanie ekoperforowane
(57) „Opakowania ekoperforowane” są to opakowania typu: jed-

norazówki, torby wielokrotnego użytku, reklamówki a także worki
foliowe oraz opakowania termokurczliwe tzw. wielopaki, bez względu na rodzaj użytego ich produkcji materiału posiadające wykonaną otworową perforację swojej powierzchni w celu usprawnienia
procesów degradacji i biodegradacji oraz składowania zużytych
opakowań. Zakres powierzchniowy ekoperforacji jej umiejscowienie oraz wielkość jej otworów o dowolnym kształcie, pozostają
do decyzji producenta opakowań w celu zachowania optymalnej
funkcjonalności opakowania ze względu na jego przeznaczenie.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407502 (22) 2014 03 12
(51) B65F 1/04 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65B 67/12 (2006.01)
(71) ANTONIAK JERZY EURO KONSULT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE EXPORT & IMPORT, Lublin
(72) ANTONIAK JERZY
(54) Pojemnik na odpadki i śmieci
(57) Pojemnik zawiera stelaż (1) i wkładany do niego worek (13)

wykonany z elastycznego tworzywa. Stelaż (1) jest wykonany jako
przestrzenna rama (2) utworzona ze sprężystego pręta, której krawędzie wyznaczają bryłę posiadającą ściany boczne o kształcie

A1 (21) 407407 (22) 2014 03 05
(51) B65F 5/00 (2006.01)
(71) ŁUKASZ ADRIAN, Sieradz
(72) ŁUKASZ ADRIAN; SZUFA SZYMON; PIERSA PIOTR
(54) Instalacja odzysku ciepła z procesu
toryfikacji biomasy bazująca na wymiennikach
ciepła typu rurka ciepła
(57) Przedmiotem wynalazku jest instalacja odzysku ciepła z procesu taryfikacji biomasy, bazująca na wymiennikach ciepła typu
rurka ciepła, gdzie ciepło odpadowe, będące wynikiem procesu taryfikacji biomasy, wykorzystywane jest do wstępnego podgrzania
gazu obojętnego.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407428 (22) 2014 03 07
(51) B65G 21/10 (2006.01)
(71) DRILLING MS SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczna
(72) KOZA MARIUSZ; KOZA HENRYK;
RYSZKIEWICZ JAROSŁAW
(54) Segment przenośnika taśmowego oraz kozioł górny
przenośnika taśmowego
(57) Segment przenośnika taśmowego składa się z dwóch rów-

noległych do siebie belek nośnych, wspartych na trzech kozłach
dolnych, zaś kozły górne wsparte są na belkach nośnych. Pierwszy
kozioł górny składa się z dwóch zewnętrznych wsporników, pierwszego wspornika (6a) i drugiego wspornika (6b) zamocowanych
do końców poprzeczki (7). Poprzeczka (7) wykonana jest z kątownika, przy czym jego grzbiet jest skierowany ku górze. Przez poprzeczkę (7), w sąsiedztwie pierwszego wspornika (6a), przechodzi
śruba (9), na której poniżej poprzeczki (7) osadzona jest płytka (10),
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łapa (11) oraz nakrętka (12). Płytka (10) stanowi element, ustający
położenie pierwszego kozła górnego względem belek nośnych
segmentu przenośnika taśmowego. Ujawniono także inne elementy
ustalające oraz segment przenośnika taśmowego, zawierający takie
kozły oraz elementy ustalające.
(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 407448 (22) 2014 03 10
(51) B65G 53/22 (2006.01)
(71) KOOPERACJA POLKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(72) MAJCHRZAK RYSZARD; KRÓL STANISŁAW;
KOŁODZIEJCZYK ADAM; HOMA DAMIAN
(54)	Układ dozowania i transportu pneumatycznego
sypkiego flokulanta do mieszalnika
przygotowującego jego roztwór
(57) Układ dozowania i transportu pneumatycznego sypkiego

flokulanta do mieszalnika, przygotowującego jego roztwór, ma jeden wspólny zespół rozładowczo-magazynowo-transportowy (A),
połączony poprzez dwudrogowy zawór (12) z co najmniej jednym
systemem rozładowczym (C1). Z kolei elementy pomiarowe i wykonawcze systemu sterowania (B) w postaci czujników tensometrycznych (6a), dozownika celkowego (9), zasypowej zasuwy sterowanej
pneumatycznie (11), sterowanego zaworu kulowego (7a), zaworu
kulowego odpowietrzania podajnika komorowego (7e), rozdzielacza dwudrogowego (12), podajnika celkowego nadawy (14b),
czujnika poziomu materiału (14c), zaworu bezpieczeństwa zbiornika nadawy (14d) oraz filtra zbiornika nadawy (14e), podłączone
są do mikroprocesorowego sterownika (16), do którego podłączony jest panel ustawiania zadanych parametrów pracy (17) oraz panel sterowania i sygnalizacji parametrów pracy (18).
(3 zastrzeżenia)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 407506 (22) 2014 03 12
(51) C01B 25/45 (2006.01)
H01M 4/58 (2010.01)
H01M 10/02 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) MOLENDA JANINA; ZAJĄC WOJCIECH;
KULKA ANDRZEJ
(54) Sposób otrzymywania krystalicznego
nanometrycznego litowego fosforanu
metalu przejściowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nano-

metrycznego litowego fosforanu metalu przejściowego o wzorze
ogólnym LiMPO4, gdzie M oznacza jon metalu lub mieszaninę jonów metali wybranych z grupy obejmującej: Fe, Mn, Co i Ni, zwłaszcza fosforanu litowo-żelazowego LiFePO4na drodze współstrącenia
nanometrycznego proszku z wrzącego wodnego roztworu z dodatkiem cieczy organicznej, zawierającego jony Li+, M2+ i PO43-,
który po odsączeniu i przemyciu wodą i alkoholem poddaje się suszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do roztworu, zawierającego co najmniej jeden jon wybrany z grupy obejmującej Li+, M2+,
PO43-, wprowadza się czynnik redukcyjny w ilości od 10 do 100%
molowych w stosunku do ilości jonów metalu przejściowego
i/lub przez ten roztwór przepuszcza się gazową mieszankę redukcyjną. Jako czynnik redukcyjny stosuje się co najmniej jedną substancję wybraną z grupy obejmującej jodek potasu, tiosiarczan
amonu, glukozę, kwas askorbinowy, chlorek cyny (II).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407487 (22) 2014 03 11
(51) C05G 3/00 (2006.01)
(71) ROGUT STANISŁAW JAKUB, Pyrzyce
(72) ROGUT STANISŁAW JAKUB
(54) Sposób nadawania nawozom sztucznym
zdolności kontrolowanego
uwalniania składników nawozowych
(57) W odmianie - sposób nadawania nawozom sztucznym -

mineralnym i mineralno-organicznym zdolności kontrolowanego
uwalniania składników nawozowych polega na tym, że nasycone
i/lub przesycone roztwory wodne i/lub zawiesiny nawozów, korzystnie o konsystencji półpłynnych gęstw miesza się do uzyskania
homogenicznych postaci, a następnie urządzeniami o kontrolowanej skali dozowania podaje na wlot do mieszalników dwu lub wielowałowych, do których jednocześnie ze zbiorników reagenta dodaje
się w kontrolowanych ilościach reagenty specjalne reagujące egzotermicznie z obecną w gęstwach wilgocią i wytwarzające w wyniku
zachodzących reakcji egzotermicznych z zawartą w gęstwach wilgocią - hydrat wapnia o strukturze porowatej korzystnie o objętości
przekraczającej 5 do 10 razy objętość zastosowanego reagenta, wykorzystując w tym celu wapno palone mielone o wysokiej reaktywności jednoskładnikowo i/lub w mieszaninach z popiołami lotnymi. Składniki kontaktuje przez okres od 2 do 20 minut korzystnie
10 minut, w celu uzyskania maksymalnej objętości i wzrostu temperatury od 20 do 80°C korzystnie 40°C, a następnie poddaje granulacji lub peletyzacji do uzyskania granulek lub pelet o wymiarach 0,5 do 20 mm korzystnie 0,5 do 3,0, po czym uzyskane granulki
lub pelety pokrywa się cienkimi warstwami reaktywnego drobnoziarnistego pyłu wapna palonego i/lub jego mieszaninami z drobnoziarnistymi pyłami popiołów lotnych doprowadzając do powstania
na powierzchni granulek cienkich powierzchniowych warstewek
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wilgotnego hydratu wapnia, a następnie tak powstałe granulki
lub pelety wprowadza się do komór wyposażonych w układy
mieszania z półkami sitowymi o otworach oczek sit mniejszych
od wymiarów granulek lub pelet wyposażonych w układy mieszająco-zgarniające zamontowane na osi pionowej, do których w warunkach ciągłego mieszania wprowadza się korzystnie w przeciwprądzie strumienie czystego dwutlenku węgla i/lub gazy bogate
w dwutlenek węgla i/lub gazy spalinowe bogate w dwutlenek węgla i/lub tlenki siarki osobno lub w mieszaninach korzystnie podgrzane doprowadzając do utworzenia na ich powierzchni zwartych i trudnych do wymycia warstw barierowych węglanu wapnia
lub siarczanu wapnia chroniących występujące wewnątrz granulek
substancje nawozowe przed zbyt szybkim wypłukaniem zwłaszcza
w okresach intensywnych opadów atmosferycznych. Wytworzone
granule lub pelety nawozowe zabezpiecza się na okres składowania
przed wpływem wilgoci zwłaszcza przed regularnym skraplaniem
się na ich powierzchni wilgoci atmosferycznej powodowanym
zmienną wilgocią i temperaturami zwłaszcza w okresach wahań
temperatury między dniem i nocą korzystnie na drodze pakowania
w szczelnych workach lub w silosach zabezpieczających przed wykraplaniem się w ich wnętrzu wilgoci atmosferycznej.

Nr 19 (1088) 2015

(54) 2-metyloprop-2-enian
2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)-sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu
i sposób jego otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-di-

metylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]-etylu o wzorze 1 znajdującego zastosowanie do otrzymywania
polimerów i kopolimerów właściwościach fotochromowych, zmieniających się pod wpływem światła. Mogą być one stosowane
w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz w optyce-nieliniowej. Ujawniono również sposób otrzymywania 2-metyloprop2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu,który polega na tym, że barwnik
4-[(E)-[4-[N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzeno-sulfonoamid poddaje się reakcji
z bezwodnikiem kwasu metakrylowego, przy czym reakcje prowadzi się w roztworze bezwodnej pirydyny w obecności katalizatora będącego 4-dimetyloaminopirydyną i stosuje się jako inhibitor
4-metoksyfenol.
(5 zastrzeżeń)

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 410054 (22) 2014 11 07
(51) C07C 67/00 (2006.01)
B01J 23/60 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław
(72) TETERYCZ HELENA; SUCHORSKA-WOŹNIAK PATRYCJA;
FIEDOT MARTA; RAC OLGA; MAŁOZIĘĆ GRZEGORZ;
KLIMKIEWICZ ROMAN
(54) Sposób wytwarzania octanu etylu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania octanu etylu

na drodze katalitycznej konwersji alkoholu etylowego w, podwyższonej .temperaturze pod ciśnieniem atmosferycznym lub zmniejszonym. Sposób polega na tym, że alkohol etylowy przepuszcza się
przez heterogeniczny katalizator, zawierający układ tlenku cynku
o strukturze typu wurcytu zdomieszkowany nanocząstkami złota
o zawartości do 5% molowych w stosunku do tlenku.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407393 (22) 2014 03 04
(51) C07C 229/24 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) PATKOWSKA-SOKOŁA BOŻENA;
WALISIEWICZ-NIEDBALSKA WIESŁAWA;
LIPKOWSKI ANDRZEJ WOJCIECH;
BODKOWSKI ROBERT; CZYŻ KATARZYNA
(54) Nowe lipoaminokwasy
zawierające biogenne aminokwasy
oraz ich zastosowanie
(57) Ujawniono nowe lipoaminokwasy pochodne kwasu

α-eleostearynowego o budowie 9c, 11t, 13t C18:3 oraz biogennego aminokwasu wybranego z grupy: seryna, tyrozyna, asparagina.
Rozwiązanie dotyczy również zastosowania nowych aminokwasów jako środków bioaktywnych do profilaktyki lub wspomagania
leczenia lub terapii przeciw nowotworowej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410590 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA

A1 (21) 410591 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) 2-metyloprop-2-enian
2-[2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)-sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etoksy]-etylu i sposób jego otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku jest 2-metyloprop-2-enian2-[2-

-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etoksy]etyl o wzorze 1, znajdujący zastosowanie do otrzymywania polimerów i kopolimerów o właściwościach fotochromowych, zmieniających się pod wpływem światła. Mogą one być stosowane w optycznym
zapisie i przetwarzaniu informacji oraz w optyce - nieliniowej. Ujawniono również sposób otrzymywania 2-metyloprop-2-enian2-[2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)-sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etoksy]etylu o wzorze 1
polegający na tym, że barwnik -[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)etylo]amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu poddaje się reakcji z bezwodnikiem kwasu
metakrylowego, przy czym reakcje prowadzi się w roztworze
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bezwodnej pirydyny w obecności katalizatora będącego 4-dimetyloaminopirydyną i stosuje się jako inhibitor 4-metoksyfenol.
(5 zastrzeżeń)
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o wzorze 1 znajdujący zastosowanie w optyce nieliniowej, optoelektronice, jako materiał zmieniający właściwości pod wpływem
światła oraz do otrzymywania monomerów, polimerów oraz materiałów hybrydowych o właściwościach fotochromowych, zmieniających właściwości pod wpływem światła. Mogą one być stosowane
w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Ujawniono również
sposób wytwarzania 4-[(E)-[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu
o wzorze 1 polegający na tym, że 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamid poddaje się reakcji diazowania azotanem(III) sodu w mieszaninie stężonego kwasu solnego,
wody i lodowatego kwasu octowego, a następnie powstałą sól
diazoniową 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu w postaci chlorku sprzęga się z aniliną będącą bis(N-(2-hydroksyetylo))aniliną w stosunku 1:1 do 1:1,3, przy czym reakcję
diazowania prowadzi się w mieszaninie stężonego kwasu solnego,
wody i lodowatego kwasu octowego zawierającej od 6 do 10%
objętościowych stężonego kwasu solnego oraz od 50 do 60% lodowatego kwasu octowego, a następnie otrzymany produkt zobojętnia się, suszy i oczyszcza.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 410593 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) 4-[(E)-[4-[N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)amino]-fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamid i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy 4-[(E)-[4-[N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)
A1 (21) 410592 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) 4-[(E)-[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamid i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek ujawnia 4-[(E)-[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamid

amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylo-pirymidyn-2-ilo)benzenosulfono-amidu o wzorze 1 znajdującego zastosowanie w optyce nieliniowej, optoelektronice, jako materiał zmieniający właściwości pod
wpływem światła oraz do otrzymywania monomerów, polimerów
oraz materiałów hybrydowych o właściwościach fotochromowych,
zmieniających właściwości pod wpływem światła. Mogą one
być stosowane, w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji.
Ujawniono również sposób wytwarzania 4-[(E)-[4-[N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu o wzorze 1, charakteryzujący się tym,
że 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamid
poddaje się reakcji diazowania azotanem(III) sodu w mieszaninie stężonego kwasu solnego, wody i lodowatego kwasu octo-
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wego, a następnie powstałą sól diazoniową 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu w postaci chlorku
sprzęga się z aniliną będącą N-etylo-N-(2-hydroksyetylo)-aniliną
w stosunku 1:1 do 1:1,3, przy czym reakcję diazowania prowadzi się
w mieszaninie stężonego kwasu solnego, wody i lodowatego kwasu octowego zawierającej od 6 do 10% objętościowych stężonego
kwasu solnego oraz od 50 do 60% lodowatego kwasu octowego,
a następnie otrzymany produkt zobojętnia się, suszy i oczyszcza.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 410594 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) 4-[(E)-(4-bis(N-metylo)aminofenylo)azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamid i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy 4-[(E)-(4-bis(N-metylo)aminofenylo)azo]-

-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu o wzorze 1,
znajdującego zastosowanie w optyce nieliniowej, optoelektronice,
jako materiał zmieniający właściwości pod wpływem światła oraz
do otrzymywania materiałów hybrydowych i układów polimerowych typu „gość - gospodarz” o właściwościach fotochromowych,
zmieniających się pod wpływem światła. Mogą one być stosowane
w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Wynalazek ujawnia
również sposób wytwarzania 4-[(E)-(4-bis(N-metylo)aminofenylo)
azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonoamidu o wzorze 1 polegający na tym, że 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamid poddaje się reakcji diazowania azotanem(III) sodu w mieszaninie stężonego kwasu solnego, wody i lodowatego kwasu octowego od 6 do 10% objętościowych stężonego
kwasu solnego oraz od 50 do 60% lodowatego kwasu octowego, a następnie powstałą sól diazoniową 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu w postaci chlorku sprzęga się z aniliną
będącą bis(N-metylo)aniliną przy stosunku molowym w zakresie
od 1:1 do 1:1,3, a następnie otrzymany produkt zobojętnia się, suszy
i oczyszcza.
(5 zastrzeżeń)
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(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) SZCZĘŚNIAK SIĘGA BERENIKA; MICHALAK KRYSTYNA;
MALINKA WIESŁAW; ŚRODA-POMIANEK KAMILA;
DZIĘGIEL PIOTR; PUŁA BARTOSZ;
MANIEWSKA JADWIGA
(54) 1,1-ditlenek 3-benzoilo-4-hydroksy-2-{3-[4-(2-pirydylo)piperazyn-1-ylo)propylo]-2H-1,2-benzotiazyny
o aktywności chemoprewencyjnej
i wspomagającej chemioterapię
nowotworów
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna 1,1-ditlenku

1,2-benzotiazyny o wzorze 1 i aktywności chemoprewencyjnej
oraz wspomagającej terapię przeciw nowotworową, a także sposób otrzymywania nowej pochodnej przez N-alkilację 1,1-diokso3-benzoilo-4-hydroksy-2H-1,2-benzotiazyny za pomocą 1-(3-chloropropylo)-4-(2-pirydylo)-piperazyny we wrzącym, bezwodnym
etanolu w obecności etanolanu sodowego, a następnie krystalizację z etanolu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407396 (22) 2014 03 04
(51) C07D 279/02 (2006.01)
C07D 417/02 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) SZCZĘŚNIAK SIĘGA BERENIKA; MOGILSKI SZCZEPAN;
MALINKA WIESŁAW; FILIPEK BARBARA
(54) 1,1-ditlenek 3-benzoilo-4-hydroksy-2-{2-[4-(2-metoksyfenylo)piperazyn-1-ylo]-2-oksoetylo}-2H-1,2-benzotiazyny
o aktywności przeciwzapalnej
i przeciwbólowej
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna 1,1-ditlenku

1,2-benzotiazyny o nazwie chemicznej 1,1-ditlenek 3-benzoilo-4-hydroksy-2-{2-[4-(2-metoksyfenylo)piperazyn-1-ylo]-2-oksoetylo}-2H-1,2-benzotiazyny o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej oraz sposób otrzymywania nowej pochodnej przez alkilację
1,1-diokso-3-benzoilo-4-hydroksy-2H-1,2-benzotiazyny za pomocą
1-(2-chloroacetylo)-4-(2-metoksyfenylo)piperazyny w obecności etanolanu sodowego w środowisku wrzącego, bezwodnego
etanolu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407395 (22) 2014 03 04
(51) C07D 279/02 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)

A1 (21) 407397 (22) 2014 03 04
(51) C07D 279/02 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) SZCZĘŚNIAK SIĘGA BERENIKA;
MOGILSKI SZCZEPAN; MALINKA WIESŁAW;
FILIPEK BARBARA
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(54) 1,1-ditlenek 3-(4-bromobenzoilo)-4-hydroksy-2-{2-[4-(2-pirymidylo)piperazyn-1-ylo]-2-oksoetylo}-2H-1,2-benzotiazyny o aktywności przeciwzapalnej
i przeciwbólowej oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna o nazwie che-

micznej 1,1-ditlenek 3-(4-bromobenzoilo)-4-hydroksy-2-{2-[4-(2-pirymidylo)piperazyn-1-ylo]-2-oksoetylo}-2H-1,2-benzotiazyny
o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej oraz sposób
otrzymywania nowej pochodnej przez N-alkilację 1,1-diokso-3-(4-bromobenzoilo)-4-hydroksy-2H-1,2-benzotiazyny za pomocą 1-(2-chloroacetylo)-4-(2-pirymidylo)piperazyny w obecności etanolanu sodowego w środowisku wrzącego, bezwodnego etanolu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407398 (22) 2014 03 04
(51) C07D 279/02 (2006.01)
C07D 417/02 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) SZCZĘŚNIAK SIĘGA BERENIKA; MOGILSKI SZCZEPAN;
MALINKA WIESŁAW; FILIPEK BARBARA
(54) 1,1-ditlenek 2-[2-(4-fenylopiperazyn-1-ylo)-2-oksoetylo]-4-hydroksy-3-(4-metylobenzoilo)-2H-1,2-benzotiazyny o aktywności
przeciwbólowej i przeciwzapalnej
oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna o nazwie

chemicznej 1,1-ditlenek 2-[2-(4-fenylopiperazyn-1-ylo)-2-oksoetylo]-4-hydroksy-3-(4-metylobenzoilo)-2H-1,2-benzotiazyny
o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej oraz sposób
otrzymywania nowej pochodnej przez N-alkilację 1,1-diokso-4-hydroksy-3-(4-metylobenzoilo)-2H-1,2-benzotiazyny za pomocą
1-(2-chloroacetylo)-4-fenylopiperazyny w obecności etanolanu sodowego w środowisku wrzącego, bezwodnego etanolu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407399 (22) 2014 03 04
(51) C07D 279/02 (2006.01)
C07D 417/02 (2006.01)
A61K 31/5415 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) SZCZĘŚNIAK SIĘGA BERENIKA; MOGILSKI SZCZEPAN;
MALINKA WIESŁAW; FILIPEK BARBARA
(54) 1,1-ditlenek 2-[2-(4-fenylopiperazyn-1-ylo)-2-oksoetylo]-3-(4-fluorobenzoilo)-4-hydroksy-2H-1,2-benzotiazyny o aktywności przeciwzapalnej
i przeciwbólowej oraz sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna o nazwie

chemicznej 1,1-ditlenek 2-[2-(4-fenylopiperazyn-1-ylo)-2-oksoetylo]-4-hydroksy-3-(4-metylobenzoilo)-2H-1,2-benzotiazyny
o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej oraz sposób
otrzymywania nowej pochodnej przez N-alkilację 1,1-diokso-4-hydroksy-3-(4-metylobenzoilo)-2H-1,2-benzotiazyny za pomocą 1-(2-chloroacetylo)-4-fenylopiperazyny w obecności etanolanu sodowego w środowisku wrzącego, bezwodnego etanolu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 410176 (22) 2014 11 19
(51) C07D 471/04 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław
(72) DYLONG AGNIESZKA; GOLDEMAN WALDEMAR;
SOWA MICHAŁ; MATCZAK-JON EWA;
ŚLEPOKURA KATARZYNA
(54)	Krystaliczny kompleks
kwasu (imidazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)octowego
i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy krystalicznego kompleksu kwasu (imi-

dazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)octowego o wzorze 3. Ujawniono również sposób wytwarzania krystalicznego kompleksu kwasu (imidazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)octowego o wzorze 3, polegający na tym,
że trzy części molowe kwasu (imidazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)octowego poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową azotanu
kobaltu(II), przy czym pH doprowadza się do wartości około około 8,
reakcję prowadzi się w temperaturze 373-393K, aż do przereagowania substratów.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 410363 (22) 2014 12 03
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) SZTANKE MAŁGORZATA; SZTANKE KRZYSZTOF
(54) 3-(4-Nitrofenylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c]-[1,2,4] triazyn-4(6H)-ony podstawione
mono- lub dichlorofenylem, sposób
ich otrzymywania i zastosowanie medyczne
(57) Przedmiotem wynalazku są 3-(4-nitrofenylo)-7,8-di-

hydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-4(6H)-ony podstawione monolub dichlorofenylem o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
podstawnik aromatyczny taki jak: mono- lub dichloropodstawiony
analog fenylu, zwłaszcza 2-chlorofenyl, 3-chlorofenyl, 4-chlorofenyl,
3,4-dichlorofenyl. Związki będące przedmiotem wynalazku otrzymuje się w wyniku kondensacji odpowiednio podstawionych halogenowodorków hydrazonów imidazolidyno-2-onów z estrem
etylowym kwasu 4-nitrofenyloglioksalowego stosując stosunek
molowy substratów 1:1, w środowisku rozpuszczalników organicznych w obecności substancji zasadowych wiążących wydzielający się halogenowodór. Produkt oczyszcza się przez krystalizację
z mieszaniny rozpuszczalników polarnych - aprotonowych i protonowych, zwłaszcza dimetyloformamidu i alkoholu metylowego. Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie związków
o wzorze ogólnym 1 w leczeniu raka, a zwłaszcza raka płuc, raka
szyjki macicy, raka piersi, a także raka jajnika.
(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 07 13

A1 (21) 410364 (22) 2014 12 03
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) SZTANKE MAŁGORZATA; SZTANKE KRZYSZTOF
(54) Pochodne 3-(4-nitrofenylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-4(6H)-onu podstawione fenylem, alkilofenylem,
dialkilofenylem, alkoksyfenylem, sposób
ich otrzymywania i zastosowanie medyczne
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne 3-(4-nitrofenylo)-

-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-4(6H)-onu
podstawione
fenylem, alkilofenylem, dialkilofenylem, alkoksyfenylem o wzorze
ogólnym 1, w którym R oznacza podstawnik, taki jak: fenyl, alkilofenyl, zwłaszcza 2-metylofenyl, 4-metylofenyl, dialkilofenyl, zwłaszcza
2,3-dimetylofenyl, lub alkoksyfenyl, zwłaszcza 2-metoksyfenyl, wykazujące działanie przeciwnowotworowe. Związki będące przedmiotem wynalazku otrzymuje się w wyniku kondensacji odpowiednio podstawionych halogenowodorków 2-hydrazynoimidazolin
z estrem etylowym kwasu 4-nitrofenyloglioksalowego, stosując
stosunek molowy substratów 1:1, w środowisku rozpuszczalników
organicznych w obecności substancji zasadowych wiążących wydzielający się halogenowodór. Produkt oczyszcza się przez krystalizację z mieszaniny rozpuszczalników polarnych aprotonowych
i protonowych zwłaszcza dimetyloformamidu i alkoholu metylowego. Przedmiotem wynalazku jest również medyczne zastosowanie związków o wzorze ogólnym 1 w leczeniu raka, zwłaszcza raka
płuc, raka szyjki macicy, raka piersi, a także raka jajnika.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407444 (22) 2014 03 10
(51) C07F 7/21 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań
(72) ŻAK PATRYCJA; DUDZIEC BEATA; MARCINIEC BOGDAN
(54) Nowe funkcjonalizowane nienasycone pochodne
dwuwinylosilseskwioksanów typu double-decker
oraz sposób ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe funkcjonalizowane nienasycone pochodne dwuwinylosilseskwioksanów typu double-decker o wzorze ogólnym 1, oraz sposób ich otrzymywania.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 410348 (22) 2014 12 04
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; DMOWSKA MARZENA;
SKOCZYLAS ALICJA; HENDRYS ANDRZEJ;
KABUS ALEKSANDRA; GĘBALA KATARZYNA
(54) Sposób wytwarzania kwasów
alkiloiminobis(metylofosfinowych)
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasów alkilo-

iminobis(metylofosfinowych) o wzorze ogólnym 1, w którym R
oznaczają podstawniki alkilowe. Sposób polega na tym, że co najmniej trzy części molowe kwasu fosfinowego poddaje się reakcji
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z co najmniej trzema częściami molowymi formaldehydu zawartego w substancji wybranej z grupy formalina, trioksan i paraform,
i jedną częścią molową 1,3,5-trialkiloheksahydro-1,3,5-triazyny,
a reakcję prowadzi się w możliwie najniższej, akceptowalnej technologicznie temperaturze, korzystnie w temperaturze 273-300K
w wodzie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 410353 (22) 2014 12 04
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
C08G 75/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; NAPIÓRKOWSKI PAWEŁ;
KURZĘPA ALEKSANDRA; LEBIEŻYŃSKA OKTAWIA;
JURA ROKSANA; PYCLIK MARZENA; WAL RAFAŁ
(54) Chiralne poliamfolity
pochodne kwasu dimetylofosfinowego,
polialkilenopoliamin i cystyny
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy chiralnych poliamfolitów pochodnych

kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cystyny, które
są przeznaczone do stosowania jako cystyno specyficzne diastereoselektory, ligandy do wytwarzania chiralnych katalizatorów
homogennych i heterogennych, w których w centrum aktywnym
jest cystyna, a także jako substraty do wytwarzania chiralnych poliamfolitów cysteiny. Poliamfolity o wzorze ogólnym I, w którym A
oznacza fragment struktury kwasu dimetylofosfinowego, x oznacza liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, natomiast B oznacza
fragment struktury polialkilenopoliaminy. w którym n i p mogą być
takie same lub różne i oznaczają liczby całkowite od 2 do 12, natomiast q jest liczbą struktur aminopolialkenowych i wynosi od 2 do 6,
y oznacza liczbę fragmentów poliaminopolialkenowych w polimerze, natomiast C oznacza fragment struktury cystyny, a z oznacza
liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, przy czym wolne miejsca
fragmentu A mogą się wiązać tylko z wolnymi miejscami we fragmencie B i C. Ujawniono również sposób wytwarzania chiralnych
poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cystyny o wzorze ogólnym 1. Sposób polega na tym,
że w pierwszym etapie jedną część molową kwasu fosfinowego
poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu i co najmniej dwiema częściami molowymi grup -NH-, na które
składa się suma grup -NH-pochodzących od polialkilenopoliaminy
wybranej z grupy zawierającej: 1,2-diaminoetan, 1,3-diaminopropan,
1,4-diaminobutan, 1,5-diaminopentan, 1,6-diaminoheksan, 2-metylo-1,5-diaminopentan, 1,2-diaminocykloheksan, bis(heksametyleno)triaminę, dietylenotriaminę, N-(3-aminopropylo)-1,3-diaminopropan, N-(2-aininoetylo)-1,3-diaminopropan, N,N’-bis(3aminopropylo)etylenodiaminę, trietylenotetraminę, tetraetylenopentaminę i pentaetylenoheksaminę i grup -NH- pochodzących
od cystyny, a reakcję prowadzi się w temperaturze 273-373K,
w wodzie, w obecności aktywatora w postaci dowolnego kwasu
Bronsteda, aż do przereagowania substratów i utworzenia się chiralnego poliamfolitu zawierającego fragmenty strukturalne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliaminy i cystyny, który
w trzecim etapie poddaje się dosieciowaniu co najmniej 0,5 części
molowej formaldehydu. Otrzymany w wyniku chiralny poliamfolit
wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej przez dekantację, sączenie
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lub wirowanie, ewentualnie przez odparowanie lotnych składników
pod zmniejszonym ciśnieniem.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 410355 (22) 2014 12 04
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; SKOCZYLAS ALICJA;
NAPIÓRKOWSKI PAWEŁ;
KURZĘPA ALEKSANDRA; LEBIEŻYŃSKA OKTAWIA;
JURA ROKSANA
(54) Chiralne poliamfolity
pochodne kwasu dimetylofosfinowego,
polialkilenopoliamin i seryny
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy chiralnych poliamfolitów pochodnych

kwasu dimetylofosfinowego polialkilenopoliamin i seryny, które
są przeznaczone do stosowania jako seryno specyficzne diastereoselektory, oraz ligandy do wytwarzania chiralnych katalizatorów
homogennych i heterogennych, w których w centrum aktywnym jest seryna. Chiralne poliamfolity o wzorze ogólnym I, w którym A oznacza fragment struktury kwasu dimetylofosfinowego,
x oznacza liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, natomiast B oznacza fragment struktury polialkilenopoliaminy, w którym n i p
mogą być takie same lub różne i oznaczają liczby całkowite od 2
do 12, natomiast q jest liczbą struktur aminopolialkenowych i wynosi od 2 do 6, y oznacza liczbę fragmentów poliaminopolialkenowych w polimerze, natomiast C oznacza fragment struktury seryny, a z oznacza liczbę, takich fragmentów w poliamfolicie, przy
czym wolne miejsca fragmentu A mogą się wiązać tylko z wolnymi
miejscami we fragmencie B i C. Ujawniono również sposób wytwarzania chiralnych poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i seryny, o wzorze ogólnym I.
Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie jedną cześć molową kwasu fosfinowego poddaje się reakcji z co najmniej jedną
częścią molową formaldehydu i co najmniej dwiema częściami
molowymi grup -NH-, na które składa się suma grup -NH- pochodzących od polialkilenopoliaminy wybranej z grupy zawierającej:
1,2-diaminoetan, 1,3-diaminopropan, 1,4-diaminobutan, 1,5-diaminopentan, 1,6-diaminoheksan, 2-metylo-1,5-diaminopentan, 1,2-diaminocykloheksan, bis(heksametyleno)triaminę, dietylenotriaminę, N-(3-aminopropylo)-1,3-diaminopropan, N-(2-aminoetylo)-1,3-diaminopropan, N,N’-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminę, trietylenotetraminę, tetraetylenopentaminę i pentaetylenoheksaminę,
i grup -NH- pochodzących od seryny, a reakcję prowadzi się w temperaturze 273-373K, w wodzie, w obecności aktywatora w postaci
dowolnego kwasu Bronsteda, aż do przereagowania substratów
i utworzenia się chiralnego poliamfolitu zawierającego fragmenty
strukturalne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliaminy
i seryny, który w trzecim etapie poddaje się dosieciowaniu co najmniej 0,5 części molowej formaldehydu. Otrzymany w wyniku chiralny poliamfolit wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej przez dekantację, sączenie lub wirowanie, ewentualnie przez odparowanie
lotnych składników pod zmniejszonym ciśnieniem.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 410358 (22) 2014 12 04
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; NAPIÓRKOWSKI PAWEŁ;
KURZĘPA ALEKSANDRA; LEBIEŻYŃSKA OKTAWIA;
JURA ROKSANA
(54) Chiralne poliamfolity pochodne kwasu
dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin
i cysteiny oraz sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy chiralnych poliamfolitów pochodnych

kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cysteiny, które
są przeznaczone do stosowania jako cysteino specyficzne diastereoselektory, oraz ligandy do wytwarzania chiralnych katalizatorów
homogennych i heterogennych, w których w centrum aktywnym
jest cysteina. Chiralne poliamfolity o wzorze ogólnym I, w którym
A oznacza fragment struktury kwasu dimetylofosfinowego, x oznacza liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, natomiast B oznacza
fragment struktury polialkilenopoliaminy, w którym n i p mogą być
takie same lub różne i oznaczają liczby całkowite od 2 do 12; natomiast q jest liczbą struktur aminopolialkenowych i wynosi od 2 do 6,
y oznacza liczbę fragmentów poliaminopolialkenowych w polimerze, natomiast C oznacza fragment struktury cysteiny, a z oznacza
liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, przy czym wolne miejsca
fragmentu A mogą się wiązać tylko z wolnymi miejscami we fragmencie B i C. Ujawniono również sposób wytwarzania chiralnych
poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i cysteiny o wzorze ogólnym I. Sposób polega na tym,
że w pierwszym etapie jedną cześć molową kwasu fosfinowego
poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu i co najmniej dwiema częściami molowymi grup -NH-, na które
składa się suma grup -NH- pochodzących od polialkilenopoliaminy
wybranej z grupy zawierającej: 1,2-diaminoetan, 1,3-diaminopropan,
1,4-diaminobutan,
1,5-diaminopentan,
1,6-diaminoheksan,
2-metylo-1,5-diaminopentan, 1,2-diaminocykloheksan, bis(heksametyleno)triaminę, dietylenotriaminę, N-(3-aminopropylo)-1,3-diaminopropan, N-(2-aminoetylo)-1,3-diaminopropan, N,N’-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminę, trietylenotetraminę, tetraetylenopentaminę i pentaetylenoheksaminę, i grup -NH- pochodzących od cysteiny, a reakcję prowadzi się w temperaturze 273 - 373K, w wodzie,
w obecności aktywatora w postaci dowolnego kwasu Bronsteda,
aż do przereagowania substratów i utworzenia się chiralnego
poliamfolitu zawierającego fragmenty strukturalne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliaminy i cysteiny, który w trzecim
etapie poddaje się dosieciowaniu co najmniej 0,5 części molowej
formaldehydu. Otrzymany w wyniku chiralny poliamfolit wydziela
się z mieszaniny poreakcyjnej przez dekantację. sączenie lub wirowanie, ewentualnie przez odparowanie lotnych składników pod
zmniejszonym ciśnieniem.
(7 zastrzeżeń

A1 (21) 410360 (22) 2014 12 04
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; NAPIÓRKOWSKI PAWEŁ;
KURZĘPA ALEKSANDRA; LEBIEŻYŃSKA OKTAWIA;
JURA ROKSANA
(54) Chiralne poliamfolity pochodne kwasu
dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin
i lizyny oraz sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy chiralnych poliamfolitów pochodnych

kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i lizyny, które
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są przeznaczone do stosowania jako lizyno specyficzne diastereoselektory, oraz ligandy do wytwarzania chiralnych katalizatorów homogennych i heterogennych, w których w centrum
aktywnym jest lizyna. Chiralne poliamfolity o wzorze ogólnym I,
w którym A oznacza fragment struktury kwasu dimetylofosfinowego, x oznacza liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, natomiast
B oznacza fragment struktury polialkilenopoliaminy, w którym
n i p mogą być takie same lub różne i oznaczają liczby całkowite
od 2 do 12, natomiast q jest liczbą struktur aminopolialkenowych
i wynosi od 2 do 6, y oznacza liczbę fragmentów poliaminopolialkenowych w polimerze, natomiast C oznacza fragment struktury
lizyny, a z oznacza liczbę takich fragmentów w poliamfolicie, przy
czym wolne miejsca fragmentu A mogą się wiązać tylko z wolnymi
miejscami we fragmencie B i C. Ujawniono również sposób wytwarzania chiralnych poliamfolitów pochodnych kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliamin i lizyny, przedstawionych wzorem
ogólnym I. Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie jedną
część molową kwasu fosfinowego poddaje się reakcji z co najmniej jedną częścią molową formaldehydu i co najmniej dwiema
częściami molowymi grup -NH-, na które składa się suma grup
-NH- pochodzących od polialkilenopoliaminy wybranej z grupy
zawierającej: 1,2-diaminoetan, 1,3-diaminopropan, 1,4-diaminobutan, 1,5-diaminopentan, 1,6-diaminoheksan, 2-metylo-1,5-diaminopentan, 1,2-diaminocykloheksan, bis(heksametyleno)triaminę,
dietylenotriaminę. N-(3-aminopropylo)-1,3-diaminopropan, N-(2-aminoetylo)-1,3-diaminopropan, N,N’-bis(3-aminopropylo)etylenodiaminę, trietylenotetraminę, tetraetylenopentaminę i pentaetylenoheksaminę, i grup -NH- pochodzących od lizyny, a reakcję
prowadzi się w temperaturze 273-373K, w wodzie, w obecności
aktywatora w postaci dowolnego kwasu Bronsteda, aż do przereagowania substratów i utworzenia się chiralnego poliamfolitu
zawierającego fragmenty strukturalne kwasu dimetylofosfinowego, polialkilenopoliaminy i lizyny, który w trzecim etapie poddaje
się dosieciowaniu co najmniej 0,5 części molowej formaldehydu.
Otrzymany w wyniku chiralny poliamfolit wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej przez dekantację, sączenie lub wirowanie, ewentualnie przez odparowanie lotnych składników pod zmniejszonym
ciśnieniem.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407360 (22) 2014 03 02
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08K 5/3412 (2006.01)
C08K 5/36 (2006.01)
(71) JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST, Oława
(72) JEŻEWSKI ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania
wyrobu użytkowego z tworzywa sztucznego,
zwłaszcza kubka medycznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kubka

medycznego z tworzywa sztucznego. Sposób wytwarzania kubka
medycznego, metodą wtrysku roztopionego tworzywa sztucznego, zwłaszcza polipropylenu, charakteryzuje się tym, że wyrób wytwarza się z mieszaniny 98-99,5% polipropylenu i 0,5-2% biocydu,
korzystnie bis (2-pirydylotio) 1,1’-ditlenku cynku. Składniki miesza
się w temperaturze 200-260°C. Składniki podaje się do mieszalnika
w postaci granulatu.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 407414 (22) 2014 03 06
(51) C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/78 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SIKORA JANUSZ W.; KRASINSKYI VOLODYMYR, UA;
ŻELAZEK KAMIL; SIKORA JOANNA
(54) Sposób wytwarzania
kompozycji polimerowej
termoplastycznej
(57) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termopla-

stycznej, polega na tym, że miesza się 60-80 części masowych
tworzyw olefinowych z 40-20 częściami masowymi tworzyw
styrenowych stanowiących odpad poużytkowy w postaci aglomeratu. Otrzymaną w procesie mieszania kompozycję wytłacza
się w postaci pręta za pomocą wytłaczarki jedno lub dwuślimakowej, w temperaturze od 140-200°C, przez otwór cylindra wytłaczarki o średnicy do 50 mm, z prędkością od 10 do 50 cm/min.
do zamkniętej, dwuczęściowej prostoliniowej lub krzywoliniowej
formy o stałym lub zmiennym, polu przekroju poprzecznego zamocowanej szczelnie, bezpośrednio do cylindra wytłaczarki.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407415 (22) 2014 03 06
(51) C08J 11/06 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 25/12 (2006.01)
C08L 71/12 (2006.01)
C08L 77/02 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/78 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SIKORA JANUSZ W.; SAMUJŁO BRONISŁAW;
DULEBA BRONISLAV, SK
(54) Sposób wytwarzania
kompozycji polimerowej
termoplastycznej
(57) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termopla-

stycznej polega na tym, że miesza się 20 części masowych polifenylenoeteru z 20 częściami masowymi kopolimeru styren akrylonitryl, 20 częściami masowymi poliamidu 6 oraz 40 częściami
masowymi politereftalanu etylenu stanowiących odpad poużytkowy w postaci aglomeratu. Otrzymaną w procesie mieszania kompozycję wytłacza się w postaci pręta za pomocą wytłaczarki jedno
lub dwuślimakowej, w temperaturze 260°C, przez otwór cylindra
wytłaczarki o średnicy do 50 mm z prędkością od 10 do 50 cm/min.
do zamkniętej, dwuczęściowej prostoliniowej lub krzywoliniowej,
formy o stałym lub zmiennym polu przekroju poprzecznego zamocowanej szczelnie, bezpośrednio do cylindra wytłaczarki.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407462 (22) 2014 03 10
(51) C08L 7/00 (2006.01)
C08L 93/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BIELIŃSKI DARIUSZ M.;
KMIOTEK MAGDALENA; KLECZEWSKA JOANNA;
SICIŃSKI MARIUSZ
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(54)	Kompozycja elastomerowa na bazie kauczuku
naturalnego, przeznaczona na wyroby
o podwyższonej odporności na starzenie
oraz działanie mikroorganizmów i podwyższonej
temperatury
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja elastomerowa

przeznaczona na wyroby o podwyższonej odporności na starzenie oraz działanie mikroorganizmów i podwyższonej temperatury,
zawierająca kauczuk naturalny, aktywator sieciowania, korzystnie
w postaci tlenku cynku, substancję sieciującą w postaci nadtlenku
dikumylu, napełniacz w postaci krzemionki lub sadzy, plastyfikator
w postaci stearyny oraz zmiękczacz w postaci propolisu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407416 (22) 2014 03 06
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08K 3/30 (2006.01)
C08K 5/23 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SAMUJŁO BRONISŁAW
(54)	Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa
o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości
(57) Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym

współczynniku tarcia i gęstości zawiera 78,7-79,4% wagowo polietylenu dużej gęstości pierwotnego i 20% wagowo polietylenu dużej gęstości wtórnego, który pochodzi z recyklingu, charakteryzuje
się tym, że zawiera dodatkowo 0,5% wagowo dwusiarczku molibdenu i 0,1-0,8% wagowo związku azowego. Związek azowy stanowi
azodikarbonamid, pełniący funkcję poroforu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407468 (22) 2014 03 10
(51) C08L 59/02 (2006.01)
C08K 5/5435 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) STERZYŃSKI TOMASZ;
CZARENECKA-KOMOROWSKA DOROTA;
MACIEJEWSKI HIERONIM; DUTKIEWICZ MICHAŁ
(54)	Kompozyt polioksymetylenu (POM/POSS)
o podwyższonej udarności i stabilności termicznej
oraz sposób jego otrzymywania
(57) Kompozyt polioksymetylenu (POM/POSS) zawiera oka-

tkis(dimetylosiloksy, hydroksylpolietoksypropylo)oktasilseskwioksan o wzorze 1. Do przesuszonego polioksymetylenu wprowadza
się w ilości od 0,01 do 5% masowych okatkis(dimetylosiloksy, hydroksypolietoksypropylo)oktasilseskwioksanu i obydwa składniki
miesza się aż do uzyskania przedmieszki, którą przetwarza się
w stanie stopionym w temperaturze od 160°C do 200°C, w wytłaczarce jednoślimakowej i/lub dwuślimakowej, a następnie otrzymaną kompozycję chłodzi się w kąpieli wodnej po czym granuluje
na zimno. Kompozyt w kolorze białym to materiał o zwiększonej
udarności, stabilności termicznej, mający zastosowanie do wyrobu precyzyjnych części maszyn, jak np. złączki, dźwignie, listwy

25

ślizgowe, podnośniki do szyb, korpusy do pomp paliwowych,
gniazda zaworów, itd.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407495 (22) 2014 03 12
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków
(72) BRZYCHCZYK BEATA; BRZYCHCZYK PIOTR;
DZIEDZIC KRZYSZTOF
(54)	Reaktor do termicznej konwersji ze złożem stałym,
zwłaszcza do zgazowywania biomasy z dodatkiem
materiału inertnego
(57) Przedmiotem wynalazku jest reaktor do termicznej konwersji

ze złożem stałym, zwłaszcza do zgazowywania biomasy z dodatkiem materiału inertnego, przeznaczony do zgazowania wsadów
zawierających w swym składzie pierwiastek węgiel. Reaktor charakteryzuj e się tym, że układ grzewczy (2) jest w pełni sterowany
i umieszczony osiowo w cylindrycznym, stalowym i zaizolowanym
reaktorze (1), przy czym układ grzewczy (2) składa się z układu sterowania, z rdzenia ceramicznego, połączonego w sposób rozłączny
z reaktorem (1), oraz z od 2 do 6 grzałek prętowych (5) z płynną regulacją temperatury, a układ modelowania atmosfery procesu zawiera
króciec (8), który doprowadza różne czynniki gazowe i ich mieszaniny do komory podsitowej (9), a następnie przez ruszt (6) do materiału wsadowego (10), zaś układ kontrolno - zabezpieczający (11)
umieszczony jest w pokrywie górnej (12), która jest zamocowana
do reaktora (1) w sposób rozłączny, a układy podczyszczania, chłodzenia i dopalania gazów poprocesowych, są ze sobą połączone,
tworząc razem układ odprowadzania gazów poprocesowych (13)
i umieszczone poza reaktorem (1) na przewodzie odprowadzania
gazów poprocesowych.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407471 (22) 2014 03 10
(51) C10L 1/23 (2006.01)
C10L 10/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(72) WOJTASIK MICHAŁ; ŻAK GRAŻYNA;
MARKOWSKI JAROSŁAW; ZIEMIAŃSKI LESZEK;
BUJAS CELINA; OLEKSIK JOANNA
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego dodatku
podwyższającego liczbę cetanową paliwa
(57) Sposób wytwarzania biodegradowalnego dodatku podwyż-

szającego liczbę cetanową paliw polega tym, że surowiec biogenny
wyizolowany z materiału roślinnego lub zwierzęcego, będący mieszaniną biodegradowalnych długołańcuchowych związków nienasyconych, ewentualnie poddanych przed nitrowaniem oczyszczeniu lub rozdziałowi na prostsze związki lub modyfikacji chemicznej,
lub surowiec biogenny będący biodegradowalnym odpadem,
zawierającym mieszaninę długołańcuchowych związków nienasyconych, lub mieszaniny takich surowców biogennych,
poddaje się reakcji nitrowania przy użyciu stężonego kwasu
azotowego w obecności bezwodnika octowego przy zachowaniu takiego stosunku molowego reagentów, że na 1,0 mol
surowca biogennego stosuje się od 5,0 do 20,0 moli stężonego
kwasu azotowego, a na 1,0 mol stężonego kwasu azotowego
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stosuje się od 0,5 do 2,0 moli bezwodnika octowego. Reakcję nitrowania prowadzi się bez rozpuszczalnika, w sposób periodyczny,
wkraplając do schłodzonego stężonego kwasu azotowego bezwodnik octowy, a następnie surowiec biogenny, przy ciągłym intensywnym mieszaniu, w czasie od 0,5 do 2 godzin, przy zachowaniu temperatury od 0°C do 30°C, po czym surowy produkt schładza
się na lodzie, a następnie ekstrahuje się go z roztworu, za pomocą
niskowrzącego rozpuszczalnika organicznego, który odparowuje
się na drodze destylacji pod obniżonym ciśnieniem.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407475 (22) 2014 03 10
(51) C12N 9/38 (2006.01)
C12N 15/56 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) PAWLAK ANNA; WANARSKA MARTA;
POPINIGIS ARKADIUSZ; KUR JÓZEF WOJCIECH
(54) ß-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3*,
ß-D-galaktozydaza Arthrobacter sp.32cB, sekwencje
nukleotydowe szczepu Arthrobacter sp.S3*
i Arthrobacter sp.32cB kodujące ß-D-galaktozydazę
oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej
zawartości laktozy, galaktooligosacharydów,
heterooligosacharydów i glikozylowanych
związków chemicznych z wykorzystaniem
tych enzymów
(57) Przedmiotem wynalazku jest zaadaptowana do zimna

β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3* o SEQ ID No.: 6, która stanowi enzym o wysokiej aktywności hydrolitycznej wobec β-Dgalaktozydów w zakresie temperatury od 20 do 25°C i w zakresie
pH od 7 do 8 oraz o wysokiej aktywności transglikozylacyjnej
w zakresie temperatury od 10 do 20°C, i zaadaptowana do zimna β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB o SEQ ID No.: 8, która
stanowi enzym o wysokiej aktywności hydrolitycznej wobec β-Dgalaktozydów w zakresie temperatury od 26 do 31 i w zakresie pH
od 7,5 do 8,5 oraz o wysokiej aktywności transglikozylacyjnej w zakresie temperatury od 15 do 30°C. Przedmiotem wynalazku jest również sekwencja nukleotydowa szczepu Arthrobacter sp. S3* o SEQ
ID No.: 5 i sekwencja nukleotydowa szczepu Arthrobacter sp. 32cB
o SEQ ID No.: 7 kodujące te β-D-galaktozydazy. Ujawniono również
sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, z wykorzystaniem tych enzymów; sposób wytwarzania galaktooligosacharydów z wykorzystaniem tych enzymów; sposób wytwarzania
heterooligosacharydów, zwłaszcza laktulozy, galaktozylo-ksylozy,
galaktozylo-arabinozy z wykorzystaniem tych enzymów; sposób
wytwarzania glikozylowanych związków chemicznych, zwłaszcza
galaktozydu izopropylu, galaktozydu butylu, galaktozydu heksylu,
glikozylowanej salicyny z wykorzystaniem tych enzymów.
(30 zastrzeżeń)

A1 (21) 407389 (22) 2014 03 04
(51) C12N 15/10 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SACHADYN PAWEŁ JAN; PODOLAK JUSTYNA WIOLETA;
BANASIK MICHAŁ KRZYSZTOF
(54) Sposób selektywnego wychwytywania
fragmentów DNA zawierających niesparowane
zasady przez białko MutS immobilizowane
w fazie stałej oraz ich kolorymetrycznego
oznaczenia i ilościowej analizy
(57) Sposób selektywnego wychwytywania DNA zawierającego

niesparowane zasady przez białko MutS immobilizowane w fazie
stałej w małych objętościach roztworu, polega na tym, że białko
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MutS jest immobilizowane w fazie stałej, a DNA jest nanoszone
do środowiska reakcyjnego w buforze, zapewniającym wybiórcze
wiązanie fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady
w obecności fragmentów DNA w pełni komplementarnych. Sposób
efektywnego odzyskania DNA wychwyconego przez immobilizowane w fazie stałej białko MutS polega na tym, że fragmenty DNA związane przez białko MutS immobilizowane w fazie stałej są efektywnie
eluowane w sposób, który umożliwia ich bezpośrednią identyfikację
za pomocą metody PCR. Sposób kolorymetrycznego oznaczenia
biotynylowanego DNA wychwyconego przez białko MutS, polega
na tym, że białko MutS zaopatrzone w domenę umożliwiającą jego
skuteczną immobilizację na podłożu stałym wychwytuje fragmenty
biotynylowanego DNA, a jego obecność jest wykrywana dzięki sygnałowi powstającemu w efekcie hydrolizy substratu enzymatycznej
domeny reporterowej sprzężonej z awidyną.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407493 (22) 2014 03 12
(51) C12N 15/70 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72) BARTOSIK DARIUSZ; MAJ ANNA; DZIEWIT ŁUKASZ;
CZARNECKI JAKUB; GARSTKA MACIEJ;
GIECZEWSKA KATARZYNA; FURMAŃCZYK EWA;
BAJ JADWIGA
(54) Plazmid pCRT01 i jego konstrukcja,
nowe szczepy bakteryjne, ich zastosowania
oraz sposoby wytwarzania karotenoidów
(57) Przedmiotem wynalazku są plazmid pCRT01 o sekwencji

przedstawionej na SEKW NR ID: 1 lub jego funkcjonalna pochodna,
nowe szczepy bakteryjne Paracoccus aminophilus CRT1 oraz Paracoccus kondratievae CRT2 zdeponowane w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Warszawie, odpowiednio jako Paracoccus
aminophilus KKP 2053p i Paracoccus kondratievae KKP 2054p oraz
ich zastosowania. Wynalazek dotyczy również sposobu wykorzystania szczepów do wytwarzania karotenoidów oraz sposobu wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do produkcji barwników karotenoidowych, jak również sposobów wytarzania różnych
barwników karotenoidowych z wykorzystaniem nowych szczepów Paracoccus aminophilus KKP 2053p i Paracoccus kondratievae
KKP 2054p.
(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 410158 (22) 2014 11 15
(51) C22B 23/00 (2006.01)
C22B 34/36 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) KOPYTO DOROTA; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA;
BENKE GRZEGORZ; CHMIELARZ ANDRZEJ;
BARANEK WIT; HANKE MICHAŁ; PIETEK ELŻBIETA;
MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA;
GRZECHCA PIOTR
(54) Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów
poprodukcyjnych węglików spiekanych
(57) Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poproduk-

cyjnych węglików spiekanych polega na ługowaniu tych odpadów
roztworami kwasów mineralnych i prażeniu niewyługowanej pozostałości. Sposób charakteryzuje się tym, że odpad zawierający
wolfram i kobalt, ługuje się w roztworach kwasów nieorganicznych
H2SO4 i/lub HCl korzystnie z dodatkiem stężonego wodnego roztworu nadtlenku wodoru (perhydrolu).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 410226 (22) 2014 11 24
(51) C22C 9/02 (2006.01)
C22C 9/06 (2006.01)
C22F 1/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) MALEC WITOLD; JUSZCZYK BARBARA;
CWOLEK BEATA; WIERZBICKI ŁUKASZ;
KULASA JOANNA; MALARA SZYMON;
GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA
(54) Bezołowiowy kompozyt o osnowie metalicznej
brązu cynowo-niklowego
(57) Bezołowiowy kompozyt o osnowie metalicznej brązu cyno-

wo- niklowego, zawierający w swym składzie co najmniej 5% Sn,
max 0,3% P, nie więcej niż 15% Ni i Cu charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo do 15% Sn, co najmniej 4% Ni, 0,1 - 4% Ti, 0,5-5%
grafitu, zaś resztę do 100% stanowi miedź.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407457 (22) 2014 03 10
(51) C23G 5/00 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN
(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego
w roztworach alkalicznych
(57) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach alkalicznych, zawierających dodatek substancji redukującej, zdolnej
wiązać zawarty w roztworze tlen, polega na tym, że do roztworu
środka oczyszczającego wprowadza się pirosiarczyn sodu Na2S2O5
lub pirosiarczyn potasu K 2S2O5 w ilości 0,1-0,8% roztworu oczyszczającego i oczyszczanie prowadzi się w temperaturze około 70°C.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407458 (22) 2014 03 10
(51) C23G 5/00 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN
(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego
w roztworach alkalicznych
(57) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w roztworach alkalicznych, zawierających dodatek substancji redukującej, zdolnej
wiązać zawarty w roztworze tlen, polega na tym, że do roztworu środka oczyszczającego wprowadza się wodorosiarczyn sodu
NaHSO3 korzystnie w ilości 0,3-1,8% 35-37%-owego roztworu
i oczyszczanie prowadzi się w temperaturze około 70°C.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407485 (22) 2014 03 11
(51) C25D 11/02 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SIMKA WOJCIECH; KAZEK-KĘSIK ALICJA; SOWA MACIEJ
(54) Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tantalu,
niobu i cyrkonu metodą plazmowego utleniania
elektrochemicznego
(57) Sposób polega na tym, że modyfikowany element, wstępnie

oszlifowany lub wypolerowany elektrolitycznie, zanurza się w wodnym roztworze podfosforynu wapnia (Ca(H2PO2)2) i zawiesinie nierozpuszczalnego związku krzemu o temperaturze 15-50°C, polaryzuje się go anodowo, a następnie poddaje utlenianiu anodowemu
przy anodowej gęstości prądu 5-500 mA/cm2 i napięciu 100-650 V,
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w czasie od 1 do 60 minut. Korzystnie, kiedy związek krzemu w roztworze jest nierozpuszczalnym krzemianem wapnia CaSiO3 o stężeniu od 1-300 g/dm3.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407486 (22) 2014 03 11
(51) C25D 11/02 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SIMKA WOJCIECH; KAZEK-KĘSIK ALICJA; SOWA MACIEJ
(54) Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu
i jego stopów metodą plazmowego utleniania
elektrochemicznego
(57) Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego sto-

pów związkiem krzemu metodą elektrochemicznego utleniania
plazmowego w kąpielach zawierających podfosforyn wapnia
o stężeniu 0,1-2,0 mol/dm3 i temperaturze 15-50°C, w którym element polaryzuje się anodowo, a następnie poddaje utlenianiu
anodowemu przy anodowej gęstości prądu 5-200 mA/cm2 i napięciu 100-650 V, w czasie od 1 do 60 minut, charakteryzuje się tym,
że modyfikowany element, wstępnie oszlifowany lub wypolerowany elektrolitycznie, zanurza się w wodnym roztworze soli, zawierającym nierozpuszczalny związek krzemu.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 407424 (22) 2014 03 07
(51) D06F 35/00 (2006.01)
(71) KORDECKI PIOTR, Wrocław
(72) KORDECKI PIOTR; KORDECKI ZDZISŁAW
(54) Sposób rekuperacji i wykorzystania
ciepła ze zużytej wody w pralce
oraz układ wodny pralki
do realizacji tego sposobu.
(57) Sposób rekuperacji i wykorzystania ciepła ze zużytej wody

w pralce znajdujący zastosowanie w pralkach przeznaczonych
do domowego jak i przemysłowego użytkowania charakteryzuje się tym, że wypompowywaną z bębna (2) ciepłą, zużytą wodę
przed odprowadzeniem na zewnątrz pralki przeprowadza się przez
wymiennik ciepła (9) przez którego drugi obieg w tym samym czasie przepuszcza się wprowadzaną do pralki wodę czystą, którą następnie magazynuje się w termoizolowanym zasobniku (10) wody
czystej z którego następnie dostarcza się ją do bębna (2) pralki.
Układ wodny pralki zawierający wyposażony w grzałkę wody (1)
bęben (2), wyposażony w elektrozawór (4) oraz zasobnik preparatu
chemicznego (5) kanał (3) wody czystej doprowadzanej do bębna (2), przyłączony do bębna (2) i wyposażony w filtr (7) oraz pompę
wody zużytej (8) kanał (6) wody zużytej odprowadzanej z bębna (2)
charakteryzuje się tym, że w kanał (3) wody czystej doprowadzanej
do bębna (2) wpięty jest wymiennik ciepła (9), którego drugi obieg
wpięty jest w kanał (6) wody zużytej odprowadzanej z bębna (2),
oraz termoizolowany zasobnik (10) wody czystej, a ponadto albo
w kanał (3) wody czystej doprowadzanej do bębna (2) wpięta jest
pompa wody albo termoizolowany zasobnik (10) wody czystej
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stanowi ciśnieniowy termoizolowany zasobnik wody czystej za którym w kanał (3) wody czystej wpięty jest elektrozawór (13).
(7 zastrzeżeń)

(71)
(72)
(54)
(57)
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KMAK ADAM, Nowy Sącz
KMAK ADAM
Pokrywa włazów studni kanałowych i komór

Przedmiotem wynalazku jest pokrywa włazów studni kanałowych i komór, która posiada otwór (9), stanowiący wizjer studni
i centrownik pokrywy (1). Zakończenie studni, stanowiącej płytę nośną (5) wraz z korpusem włazu (4) i pokrywą (9), należy posadowić
kilka cm poniżej niwelety jezdni, co umożliwia ciągłe i jednorodne wykonanie nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni (6),
również w przestrzeni wypełniającej konstrukcję żebrowaną pokrywy (2). Po zakończeniu procesu wykonania nawierzchni następuje
wyodrębnienie z jednolitej warstwy jezdni pokrywy (1) włazu wraz
z jej wypełnieniem (2) przez jej wycięcie zgodnie z linią obrysu pokrywy (3).
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 407476 (22) 2014 03 10
(51) E02D 3/10 (2006.01)
(71) MENARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) SALONI JAKUB; KUREK NORBERT; KAMIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Sposób elaboracji ładunku
materiału wybuchowego w gruncie
(57) Sposób elaboracji ładunku materiału wybuchowego w grun-

cie, polegający na umieszczeniu rury obsadowej o średnicy od 0,05
do 1,10 m i długości od 2,00 do 45,00 m w gruncie za pomocą sprzętu wciskającego, wbijającego, wibracyjnego lub wkręcającego, zakończonej butem traconym lub klapką traconą, charakteryzuje się
tym, że po umieszczeniu rury obsadowej (1) na żądanej głębokości
wprowadzana jest do niej rura z tworzywa sztucznego (3) o średnicy mniejszej od średnicy rury obsadowej (1), która osadzana jest
na bucie traconym lub klapce traconej (2), po czym do rury obsadowej i do rury z tworzywa sztucznego wpompowywana jest woda
lub zawiesina betonitowa, iłowa, celulozowa lub gliniasta, powodująca wytworzenie nadciśnienia wewnątrz rury obsadowej (1) i rury
z tworzywa sztucznego (3), co umożliwia otwarcie buta traconego
lub klapki traconej (2) w trakcie następującego potem wyciągania
rury obsadowej (1) z gruntu, pozostawiając w gruncie rurę z tworzywa sztucznego (3). Następnie wprowadza się do rury z tworzywa PCV (3) ładunek materiału wybuchowego, stały lub ciekły.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407461 (22) 2014 03 10
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)

A1 (21) 407940 (22) 2014 03 10
(51) E02D 29/14 (2006.01)
(71) KMAK ADAM, Nowy Sącz
(72) KMAK ADAM
(54) Sposób wyodrębniania-wycinania pokryw
włazów studni kanałowych i komór usytuowanych
w jezdniach i ciągach komunikacyjnych
o powierzchni asfaltowej i bitumicznej
(57) Wyodrębnianie pokrywy z nawierzchni jezdni następuje przez

wprowadzenie pierścienia tnącego (3) w drgania w osi L o wartość
kątową α, przy jednoczesnym oddziaływaniu siły F na pierścień tnący w kierunku prostopadłym i zwrocie skierowanym do powierzchni jezdni i wypełnienia pokrywy (6) z dodatkowym rozgrzaniem
pierścienia tnącego (3) do temperatury T co umożliwia uzyskanie
gładkiej powierzchni przeciętych krawędzi.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407442 (22) 2014 03 07
(51) E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
(71) WRZOSEK SŁAWOMIR PLASTAL, Leszno
(72) WRZOSEK SŁAWOMIR
(54) Sposób budowy obiektów budowlanych i zestaw
paneli budowlanych
(57) Sposób budowy obiektów budowlanych według wynalazku
charakteryzuje się tym, że w trakcie montażu wszystkie panele łączy
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się rozłącznie w określonej kolejności ze sobą za pomocą związanych z panelami łączników dociskowych - spinających, umieszczonych pomiędzy łączonymi panelami w miejscach osadzenia wypustu jednego panela w wpuście kolejnego panela i następnie skręca
się panele przez wpust do wypustu, wkręcając pod kątem części
złączne zespalające, przy czym łącznikami, dociskowym - spinającym górnym (12B) i dociskowym - spinającym dolnym (12A) dociska
się panel do panela w płaszczyźnie pionowej, a w trakcie łączenia
paneli, klin dociskowy jednego łącznika dociskowego - spinającego zamocowanego do panela osadza się w otworze osadczym
drugiego łącznika dociskowego - spinającego zamocowanego
do kolejnego montowanego panela. Zestaw paneli budowlanych,
z których każdy stanowi czworoboczną płytę, mającą płytę zewnętrzną i wewnętrzną, przymocowane do konstrukcji nośnej,
przy czym każdy z paneli zawiera warstwę wypełniającą termoizolacyjną, znajdującą się pomiędzy płytami lub jest jej pozbawiony,
charakteryzuje się tym, że utworzony jest z paneli ściennych (A),
paneli ściennych narożnych, paneli stropowych, paneli dachowych,
paneli sufitowych, paneli nadokiennych i naddrzwiowych, paneli
podokiennych i paneli kątowych, tworzących zestaw modułów
oraz posiada elementy nośne przyokienne i przydrzwiowe, konstrukcje płatew ramową i łączniki spinające, przy czym każdy z paneli wyposażony jest w łączniki dociskowe spinające, zaś wszystkie
mają wbudowane w swoją konstrukcję dzielone elementy ramowe
nośne (4) po obydwóch przeciwległych stronach panela w sposób
taki, że element ramowy nośny (4) jednego panela jest dopasowany do elementu ramowego nośnego (4) drugiego łączonego panela i po wzdłużnym zespoleniu elementami złącznymi zespalającymi
tworzą konstrukcyjnie jeden zespolony element nośny.
(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 407369 (22) 2014 03 03
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(71) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo
(72) KREFT GRZEGORZ; ODWALD KAZIMIERZ
(54)	Element pokrycia dachowego
(57) Element pokrycia dachowego (1), wytworzony z materiału

płytowego o kształcie zbliżonym do prostokąta, z pierwszą krawędzią boczną (2) i drugą krawędzią boczną (3) oraz krawędzią dolną (4) i krawędzią górną (5). Posiada serię modułów (6), ułożonych
od pierwszej krawędzi bocznej (2) do drugiej krawędzi bocznej (3),
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powstałych z wyprofilowania o kształcie zbliżonym do fali i zawiera przetłoczenie dolne (9) i przetłoczenie górne (11) ciągnące się
równolegle do krawędzi dolnej (4) i krawędzi górnej (5). Na górnej
powierzchni (8) modułu (6), stanowiącej grzbiet fali oraz na przetłoczeniu dolnym (9) i przetłoczeniu górnym (11) oraz powierzchni
półki górnej (13) elementu pokrycia dachowego (1) wykonane jest
wklęsłe, ciągłe przetłoczenie, mające postać rowka (14). Pomiędzy
przetłoczeniem dolnym (9) i przetłoczeniem górnym (11) znajduje
się przynajmniej jedno przetłoczenie środkowe (15), wyposażone
w rowek (14), usytuowane równolegle do przetłoczenia dolnego (9)
i przetłoczenia górnego (11).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407390 (22) 2014 03 04
(51) E04D 13/155 (2006.01)
E04D 5/14 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
(71) ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola
(72) BAJKO LESZEK; GŁADKIEWICZ GRZEGORZ; KNAP
WŁODZIMIERZ; MACIĄGOWSKI PIOTR; RASZ
PRZEMYSŁAW; DRÓZD DARIUSZ;
ŁAWICKI WŁODZIMIERZ; SUCHORZEWSKI ROBERT
(54)	Listwa dociskowa do obróbek dekarskich
(57) Przedstawiona na rysunku listwa dociskowa do obróbek

dekarskich, zwłaszcza do mocowania wiotkich materiałów pokryciowych takich jak papa czy membrana do ściany budynku
zawiera płaszczyznę do mocowania z wykonanymi w niej otworami i kołnierz wygięty na zewnątrz ściany tworzący ze ścianą kanał na wypełniacz uszczelniający. Kołnierz lub kołnierz względem
płaszczyzny do mocowania są usytuowane pod kątem wypukłym,
rozwartym na kształt nawiasu i ich płaszczyzny od strony kąta wklęsłego mają powierzchnię gładką lub szorstką uzyskaną korzystnie
przez ryflowanie.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407422 (22) 2014 03 07
(51) E04H 6/42 (2006.01)
B60R 21/0136 (2006.01)
(71) NOWAKOWSKI JACEK AGENCJA USŁUGOWOHANDLOWA BASTION SPÓŁKA CYWILNA, Maszewo;
ONYSZKO PIOTR AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA
BASTION SPÓŁKA CYWILNA, Słupno
(72) ONYSZKO PIOTR; NOWAKOWSKI JACEK
(54) Mechaniczny asystent parkowania
(57) Mechaniczny asystent parkowania składa się z modułu ramowego (1), ściętego na dolnym końcu pod kątem (α) i połączonego
przegubem (2) zamocowanym w podstawie (3) na wysokości (h)
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od ściany (4), a podstawa (3) wyposażona jest w element (5) mocujący pręt (6) sprężysty o długości (I), na którego drugim końcu,
poprzez połączenie dźwigniowe (7) zamocowany jest element sygnalizacyjny (8), obejmowany częściowo przez moduł ramowy (1);
przy czym ścięty koniec modułu ramowego (1) styka się podczas
pracy mechanicznego asystenta parkowania ze zderzakiem (9) parkującego samochodu (10).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407409 (22) 2014 03 05
(51) E05C 1/04 (2006.01)
E06B 7/36 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) GRUCA TOMASZ
(54) Okno dachowe z ryglowaniem bocznym
(57) Przedmiotem rozwiązania jest okno z ryglowaniem bocz-

nym posiadającym wielofunkcyjny zespół gniazdowy (4), który
umożliwia ryglowanie okna w pozycji zamkniętej lub mikrowentylację poddasza poprzez współpracę z końcami baskwilu okna oraz
umożliwia blokadę okna w pozycji do mycia szyby zewnętrznej
poprzez współpracę zespołu z zasuwką, zespół umożliwia także
centrowanie skrzydła w otworze ościeżnicy oraz montaż osłon ramiaków bocznych ościeżnicy.
(8 zastrzeżeń)
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przymocowaną do wspornika (3) i połączoną z prowadnicą (14),
przy czym profilowa wkładka (7) posiada ściankę oporową (11),
usytuowaną w płaszczyźnie równoległej i stycznej z płaszczyzną
wyznaczoną przez powierzchnię czołową trzonu wodzącego (9)
podczas uchylania skrzydła okiennego (1) względem ościeżnicy (2),
a ponadto profilowa wkładka (7) wyposażona jest w łukowe wycięcie (12), usytuowane na sprężystym ramieniu (13), utworzonym
poprzez częściowe wycięcie w ściance (11), zaś trzony wodzące (9)
osadzone w gniazdach osadczych (10) ustalają położenie skrzydła
okiennego (1) względem uchylnych ramion(4).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411470 (22) 2015 03 03
(51) E06B 9/322 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(31) 102014003134.9
(32) 2014 03 04
(33) DE
(71) Blöcker Zweigniederlassung der Hunter Douglas
Holding GmbH & Co.KG, Brema, DE
(72) GLOECKNER ULRICH, DE
(54) Przekładnia zabezpieczająca dla układu kurtyny
(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia zabezpieczająca

do instalacji kurtynowej z kołem napędowym (2), które jest owinięte nałożonym mającym dwa zwisające pasma nieskończonym cięgnem (4), z osadzeniem koła napędowego (2), które jako pierwszy
stopień swobody ma oś obrotu, dookoła której koło napędowe (2)
może być obracane poprzez pociągnięcie za cięgno (4) i które jako
dalszy stopień swobody dopuszcza przemieszczenie koła napędowego z pierwszej pozycji, w której koło napędowe jest owinięte
cięgnem, i znajduje się w połączeniu napędowym z instalacją kurtynową, przy czym instalacja kurtynowa może być uruchamiana
pociągnięciem za cięgno, do drugiej pozycji utrzymywanej przez
osadzenie, jako reakcja na przekroczenie wcześniej określonej siły
ciągnącej cięgna, ze środkiem zabezpieczającym (5), umieszczonym nieruchomo na przekładni zabezpieczającej do zabezpieczania cięgna nałożonego na koło napędowe przed samoczynnym
odłączeniem się od koła napędowego, będącego w pierwszej pozycji, przy czym środek zabezpieczający (5) dopuszcza do odczepienia się cięgna od koła napędowego znajdującego się w drugiej
pozycji jako reakcję na siłę ciągnącą, która nie przekracza wcześniej
określonej siły ciągnącej.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407480 (22) 2014 03 11
(51) E06B 3/38 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(71) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno
(72) GŁOGOWSKI HENRYK
(54) Okno dachowe uchylne
(57) Okno dachowe uchylne charakteryzuje się tym, że ościeżnica (2) wyposażona jest w profilową wkładkę (7) oporowo-blokującą,

A1 (21) 407467 (22) 2014 03 10
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E06B 11/00 (2006.01)
(71) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wielogłowy
(72) POLEK MICHAŁ
(54) Brama rozwierana, zwłaszcza o dużej rozpiętości
(57) Brama rozwierana, zwłaszcza o dużej rozpiętości, szczególnie brama ogrodzeniowa, wyposażona jest w co najmniej jedno
skrzydło o zasadniczo pionowej osi obrotu. Skrzydło może być

Nr 19 (1088) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przegubowe, to jest może składać się z dwóch skrzydeł: głównego i dodatkowego. Odległość między osią obrotu skrzydła w zawiasach, a przeciwległym, nieruchomym elementem konstrukcji
budowlanej, usytuowanym po drugiej stronie bramy, jest większa
niż prześwit bramy. Zawias dolny osadzony jest na czopie nastawnym, usytuowanym poprzecznie do skrzydła bramy w jej stanie
zamkniętym, a zawias górny zamocowany jest przesuwnie w kierunku zasadniczo wzdłużnym względem położenia skrzydła bramy
w jej stanie zamkniętym. Brama ze skrzydłem przegubowym ma
mechanizm wprawiający skrzydło dodatkowe w ruch jednoczesny
z ruchem skrzydła głównego.
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 407377 (22) 2014 03 03
(51) E21D 11/22 (2006.01)
F16B 31/02 (2006.01)
G01L 1/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) BRODNY JAROSŁAW; KULCZYCKA ANNA
(54) Podkładka deformacyjna do określania siły osiowej
w śrubie strzemienia górniczego
(57) Podkładka deformacyjna do określania siły osiowej w śrubie

strzemienia górniczego, charakteryzuje się tym, że stanowi pierścień oporowy (1), do którego jest zamocowany korzystnie przyspawany element deformacyjny (2) w postaci wygiętego pod kątem (α) wyprofilowanego odcinka pręta.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F
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wody chłodzącej (OWC), zaś tenże układ wody chłodzącej (OWC)
połączony jest także z kotłem parowym (K).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407417 (22) 2014 03 06
(51) F02B 53/00 (2006.01)
(71) POMASKI MATEUSZ MICHAŁ, Warszawa
(72) POMASKI MATEUSZ MICHAŁ
(54) Silnik z rotującymi tłokami względem zastawek
lub tłoków lub zastawek i tłoków
(57) Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidocz-

niony na rysunku, przedstawia on widok izometryczny rozstrzelony,
z którego odsłonięto część obudowy (4) dla uwidocznienia konstrukcji. Zamocowane do obudowy zastawki (2) zamykają szczeliny
cylindra (8) uszczelniając go. Na wirniku (3) umocowane są tłoki (1).
Tłoki poruszają się ruchem obrotowym po obwodzie zamkniętym
w cylindrze (8), w kształtowej bieżni roboczej utworzonej po przez
obudowę (4). Zastawka (2) lub/i tłok (1) przechodząc przez część
wspólną gdzie trajektorie ich ruchu spotykają się ustępują sobie miejsca przez np. unoszenie się lub/i uchylanie lub/i obracanie lub/i rozsuwanie pozwalając sobie nawzajem na minięcie się,
po czym przechodzą do pozycji uszczelniającej cylinder (8) i zamykając szczelinę cylindra. Działając siłą na wirnik(3), wirnik (3) działa
siłą na tłoki, tłoki przekazują ją substancji zawartej w cylindrze (8)
między zastawką (2) lub/i tłokiem (1) lub ich wielokrotnością. Bądź
odwrotnie to substancja wywierając siłę na tłoku przekaże ją wirnikowi (3), dzięki szczelności cylindra (8) w tym oporowi zastawek (2).
Wirnik (3) może być skonstruowany na kole, elipsie, pasie transmisyjnym, łańcuchu itp..
(8 zastrzeżeń)

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1 (21) 407446 (22) 2014 03 07
(51) F01K 27/02 (2006.01)
F01D 15/10 (2006.01)
(71) ROZMARYNOWSKI ANDRZEJ, Koluszki;
WOJCIECHOWSKI JERZY, Radom;
FERENSZTAJN-GALARDOS EWA, Radom
(72) ROZMARYNOWSKI ANDRZEJ; WOJCIECHOWSKI JERZY;
FERENSZTAJN-GALARDOS EWA
(54) Blok energetyczny zwłaszcza elektrowni cieplnej
(57) Blok energetyczny zwłaszcza elektrowni cieplnej zawierają-

cy kocioł parowy, turbinę zespołu napędowego, generator energii elektrycznej, układ chłodzenia generatora energii elektrycznej
i układ chłodzenia turbozespołu, według wynalazku charakteryzuje
się tym, że zawiera wymiennik zmiennofazowy (WZF) oraz pompę
absorpcyjną (APC), przy czym wymiennik zmiennofazowy (WZF)
połączony jest z układem chłodzenia (UCG) generatora (G) energii elektrycznej oraz układem chłodzenia turbozespołu (UCT),
natomiast pompa absorpcyjna (APC) połączona jest z kotłem parowym (K), wymiennikiem zmiennofazowym (WZF) oraz układem

A1 (21) 407365 (22) 2014 03 01
(51) F02B 75/00 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
(71) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice
(72) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH
(54) Silnik spalania wewnętrznego
(57) Silnik przeznaczony jest do napędu pojazdów lądowych,

powietrznych oraz wodnych, jak również różnego rodzaju maszyn
roboczych. W pierwszej wersji silnika do korpusu (1) przymocowany jest cylinder (2), który zamknięty jest od spodu przegrodą (3),
natomiast pośrodku niego znajdują się kanał wlotu sprężonego
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powietrza (4) oraz kanał wylotu spalin (5). W górnej ścianie cylindra (2) oraz w przegrodzie (3) osadzone są parami wtryskiwacz paliwa (6) i element zapłonowy (7). Pośrodku przegrody (3) osadzone
jest łożysko ślizgowe (8) z elementem uszczelniający (9), poprzez
które przeprowadzony jest drążek popychacza (10). Górny koniec
tego drążka połączony jest z dwustronnym tłokiem (11), natomiast
jego dolny koniec połączony jest ze znajdującym się w skrzyni korbowej (12) korbowodem (13), który z kolei połączony jest z wykorbieniem wału korbowego (14). W innej wersji silnika do walcowego
korpusu (21) przymocowane są w układzie gwiazdowym cylindry (22), z których każdy, tak jak w wersji pierwszej, zamknięty jest
od spodu przegrodą, natomiast pośrodku każdego cylindra (22)
znajduje się kanał wlotu sprężonego powietrza oraz kanał wylotu spalin (25). W górnej ścianie każdego cylindra (22) oraz w jego
przegrodzie (23) osadzone są parami wtryskiwacz paliwa i element
zapłonowy (27). W każdej przegrodzie znajduje się łożysko ślizgowe (28) z elementem uszczelniającym z przeprowadzonym przezeń
drążkiem (30), którego górny koniec połączony jest z dwustronnym
tłokiem, natomiast jego dolny koniec połączony jest wahliwie z korbowodem przyczepnym (33), który z kolei połączony jest z wałem
korbowym (34) za pośrednictwem sworznia (35) w tarczy pośredniczącej (36), osadzonej na wykorbieniu tegoż wału korbowego.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407451 (22) 2014 03 10
(51) F02G 1/043 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
(71) S4DC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) DZIEKAN GRZEGORZ
(54)	Układ do zwiększenia całkowitej sprawności
energetycznej Centrum Przetwarzania Danych,
zwłaszcza dla Centrum Przetwarzania Danych
małej mocy
(57) Układ do zwiększenia całkowitej sprawności energetycznej

Centrum Przetwarzania Danych, zwłaszcza dla Centrum Przetwarzania Danych małej mocy ma w wykonanej z materiału przewodzącego ciepło obudowie (1) o zasadniczo prostopadłościennym
kształcie zamontowane moduł elektroniki (2), połączony z gniazdami (3) oraz akumulator rozruchowy (4), a za nimi cylinder (5a) i tłok
„zimny” silnika Stirlinga (5b) połączony za pomocą korbowodu (6a)
z wałem (6b) silnika Stirlinga. Na przeciw tłoka „zimnego” silnika Stirlinga (5b) jest usytuowany połączony z wałem (6b) silnika Stirlinga,
za pomocą korbowodu (6c) cylinder (7a) i tłok „ciepły” silnika Stirlinga (7b). Na pierwszym z końców wału (6b) zamocowane jest koło
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zamachowe (8) silnika Stirlinga, a na przeciwległym końcu prądnica
elektryczna (9). Między ścianą obudowy (1) i tłokiem „ciepłym” silnika Stirlinga (7b) zamontowany jest wentylator (10). Cylinder (5a)
i tłok „zimny” silnika Stirlinga (5b) są zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie serwera (11). Obudowa (1) jest zamontowana wewnątrz obudowy Centrum Przetwarzania Danych (12).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407386 (22) 2014 03 03
(51) F02G 1/044 (2006.01)
F02G 1/053 (2006.01)
(71) KOMOR RAJNHARD, Ciechowice
(72) KOMOR RAJNHARD
(54) Płaski, wielocylindrowy silnik stirlinga
dwustronnego działania z gazowym
medium roboczym zasilany dowolnymi
niskotemperaturowymi źródłami energii
(57) Wynalazek opisuje płaski, wielocylindrowy, membranowy

silnik Stirlinga dwustronnego działania z gazowym medium roboczym o dowolnej, ale zawsze parzystej liczbie cylindrów zasilany
dowolnymi źródłami energii. Silnik charakteryzuje się tym, że (tłoki)
zastąpione są wykorzystywanymi obustronnie membranami o dużej powierzchni przekroju poprzecznego, która wielokrotnie przewyższa wielkość przekroju podłużnego cylindra. Strefa podtłokowa
każdego cylindra łączy się ze strefą nadtłokową następnego cylindra, a cylindry ułożone są w dwóch lub więcej rzędach, w ten sposób, że ostatni cylinder zawsze sąsiaduje z pierwszym, a jego strefa
nadtłokowa jest połączona ze strefą podtłokową pierwszego cylindra. (Tłoki) połączone są między sobą w ten sposób, że poruszają
się cyklicznie z przesunięciem fazowym 90 stopni, aby uzyskać wymagane procesy sprężania i rozprężania gazu zgodnie z obiegiem
Stirlinga. Dzięki dwustronnemu działaniu membran górna i dolna
strona membrany jest wykorzystywana do realizacji przemian
termodynamicznych w dwóch oddzielnych przestrzeniach roboczych, podnosi się moc silnika, którą dodatkowo jest wzmacniana
przez zwiększenie liczby cylindrów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407382 (22) 2014 03 03
(51) F02K 7/02 (2006.01)
F02K 7/075 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY; ŚLIWIŃSKI JANUSZ
(54) Dysza silnika detonacyjnego
(57) Przedmiotem wynalazku jest dysza silnika detonacyjnego,

która charakteryzuje się tym, ze zawiera obudowę (1), która jest zamknięta z jednej strony dnem (2), a z drugiej strony zakończona
wylotem stożkowym (3). Obudowa (1), dno (2) i wylot stożkowy (3)
zawierają kanały chłodzące (4). Obudowa (1) zawiera również kanały powietrzne (5) usytuowane stycznie do ścianki dna (6) i ścianki
obudowy (7), wtryskiwacze paliwa (8) zamontowane pomiędzy
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kanałami powietrznymi (5) oraz urządzenia zapłonowe (9) zamontowane przy wylocie stożkowym (3).
(3 zastrzeżenia)
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wnęki komory spalania (2). Diafragma (21), zamontowana na wylocie dyszy (10) za pomocą elementu dociskowego (22), umożliwia
uzyskanie przez produkty spalania, przed opuszczeniem silnika
rakietowego, początkowego, progowego ciśnienia na tyle dużego,
aby zapewnić stabilną pracę silnika rakietowego.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407492 (22) 2014 03 11
(51) F03B 17/04 (2006.01)
(71) GRĄBCZEWSKI ANTONI, Ćwiklin;
GRĄBCZEWSKI GRZEGORZ, Ćwiklin
(72) GRĄBCZEWSKI ANTONI; GRĄBCZEWSKI GRZEGORZ
(54)	Elektrownia W S W
(57) Elektrownia WSW składa się ze zbiornika wodnego główneA3 (21) 407403 (22) 2014 03 04
(51) F02K 9/96 (2006.01)
(61) 406258
(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa;
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(72) FLORCZAK BOGDAN; KWILOSZ STANISŁAW;
CHOLEWIAK ANDRZEJ; BIAŁEK MAREK;
MISZCZAK MACIEJ
(54)	Laboratoryjny silnik rakietowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest laboratoryjny silnik rakietowy

na paliwo stałe (3) w postaci nieekranowanego (nieinhibitowanego powierzchniowo) prostopadłościanu, umieszczonego w komorze spalania (2), połączonej z gniazdem (16) na czujnik ciśnienia, zaś
na końcach - z przednią pokrywą zamykającą oraz tylną pokrywą (9)
mieszczącą dyszę (10), posiadający układ zapłonowy, inicjujący spalanie paliwa rakietowego (3). Dysza (10) silnika posiada przekrój
poprzeczny w kształcie elipsy na odcinku stożkowego kanału wlotowego, przy czym eliptyczny, skrajny przekrój poprzeczny stożkowego kanału wlotowego dyszy (10), usytuowany bliżej komory
spalania (2) jest większy od ośmiokątnego przekroju poprzecznego
jej wnęki, korzystnie ośmiokątny przekrój poprzeczny wnęki komory spalania (2), zrzutowany na płaszczyznę skrajnego eliptycznego
przekroju poprzecznego stożkowego kanału wlotowego dyszy (10),
leżącego bliżej komory spalania (2) jest wpisany w ten eliptyczny
przekrój. Ponadto na końcu stożkowego kanału wylotowego dyszy (10), najbardziej oddalonym od jej przekroju krytycznego,
zamocowana jest diafragma (21) przy pomocy elementu dociskowego (22). Wzajemne usytuowanie wnęki komory spalania (2)
o poprzecznym przekroju ośmiokąta oraz dyszy (10) o poprzecznym przekroju eliptycznym na odcinku stożkowego kanału wlotowego, przy uwzględnieniu relacji geometrycznych między maksymalnym przekrojem dyszy (10) na odcinku jej kanału wlotowego,
a przekrojem poprzecznym wnęki komory spalania (2), powoduje,
że produkty spalania opuszczają ją i przepływają przez kanał przelotowy dyszy (10) z mniejszymi oporami, nie spiętrzając się w takim
stopniu na wlocie do dyszy (10), jak ma to miejsce w przypadku, gdy
maksymalny przekrój poprzeczny stożkowego kanału wlotowego
dyszy (10) jest mniejszy od przekroju poprzecznego tylnego końca

go, dwóch zbiorników mniejszych, zaworów, prądnicy (11), turbiny (7) i minielektrowni wiatrowej (12). Elektrownia WSW zbudowana
jest w zamkniętym naczyniu wodnym i może pracować cały czas
niezależnie od słońca, wiatru i innych zjawisk atmosferycznych.
Produkuje energię elektryczną oraz cieplną. W części wodnej elektrowni wykorzystywane jest zjawisko przyrostu energii kinetycznej.
Na wierzchołku naczynia głównego znajduje się zespół hybrydowy,
czuwający nad prawidłową pracą elektrowni. Zamknięte naczynie
z zaworem tworzy hydro układ zapewniający wraz z kompresorem
odpowiednie ciśnienie. Energia z akumulatora daje rozruch i czuwa
nad bezustanną pracą elektrowni.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407419 (22) 2014 03 06
(51) F04C 2/336 (2006.01)
F04C 2/324 (2006.01)
F04C 2/44 (2006.01)
(71) JASZCZERSKI JÓZEF ROTAL-ZAKŁAD OGRZEWANIA
ALTERNATYWNEGO, Szczecin; MICHALAK LESZEK,
Szczecin; GRZESIAK DARIUSZ, Zwierzyn
(72) JASZCZERSKI JÓZEF; MICHALAK LESZEK;
GRZESIAK DARIUSZ
(54)	Rotacyjna maszyna wyporowa
(57) Wynalazek dotyczy rotacyjnej maszyny wyporowej, która

może być wykorzystywana, w zależności od konkretnego przykładu realizacji, jako sprężarka, pompa próżniowa lub silnik pneumatyczny. Rotacyjna maszyna wyporowa zawiera we wnętrzu
cylindrycznego otworu w korpusie (1) ulokowany współosiowo
z tym korpusem obrotowy na łożyskach tocznych (2) cylinder (3),
zaś we wnętrzu tego cylindra usytuowany jest obrotowy tłok (4)
o osi (O1) równoległej do wspólnej osi (O2) korpusu i cylindra, przy
czym w obrotowym tłoku są zamocowane wychylne łopatki
(10a, 10b), których wierzchołki (Wa, Wb) wchodzą w przypór z wewnętrzną powierzchnią obrotowego cylindra i są względem tej powierzchni ślizgowo przesuwne. Na skutek wirowania tłoka z łopatkami następuje wymuszone wirowanie cylindra (3), a jednocześnie
następuje cykliczna zmiana objętości komór (K1, K2), dzięki czemu
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następuje sprężanie i wytłaczanie powietrza z komory (K1) przez
otwór przelotowy połączony z wycięciem (16), zaś do komory (K2)
zasysane jest powietrze przez otwór przelotowy połączony z wycięciem (15).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407472 (22) 2014 03 10
(51) F04D 13/14 (2006.01)
F04D 29/041 (2006.01)
F04D 29/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) WILK ANDRZEJ
(54) Połączenie wielostopniowych pomp wirowych
do zrównoważenia naporu osiowego
(57) Połączenie wielostopniowych pomp wirowych do zrówno-

ważenia naporu osiowego, połączonych równolegle charakteryzuje się tym, że wał pompy pierwszej (1), od strony ssawnej, łączy się
poprzez sprzęgło (3) z lewą końcówką wału silnika (4), a wał pompy
drugiej (2), pracującej przy odwrotnym kierunku obrotów, od strony ssawnej łączy się poprzez sprzęgło (3) z prawą końcówką wału
silnika (4), posiadającego dwie końcówki wału.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407489 (22) 2014 03 11
(51) F16D 3/56 (2006.01)
F16D 3/48 (2006.01)
F16D 3/06 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) TROJNACKI MACIEJ TOMASZ;
GULASZEWSKI STANISŁAW
(54) Przegub obrotowy o regulowanej podatności
(57) Przegub obrotowy o regulowanej podatności, składa się z ramienia osadzonego na wale (5) silnika (8), na którym jest również
ułożyskowane ramię (2) oraz składa się z usytuowanej przesuwnie
na wale (5) silnika tarczy obrotowej (18), mającej przewleczone
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podatne względem wału (5) pręty (22), rozmieszczone promieniowo na jej obwodzie symetrycznie do jej osi.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407469 (22) 2014 03 10
(51) F16G 3/10 (2006.01)
(71) RAK JANUSZ MAXBELT, Bydgoszcz
(72) KAZACHEUSKI HENADZI, BY; RAK JANUSZ
(54) Pas zębaty i/lub płaski i sposób łączenia pasa
zębatego i/lub płaskiego
(57) Pas zębaty i/lub płaski charakteryzuje się tym, że karkas no-

śny (3) jest siatkowy i składa się z wzdłużnych linek nośnych, połączonych wzajemnie z poprzecznymi linkami, posiadający jedną lub
dwie warstwy siatki, każda z nich połączona w różnych oddalonych
od siebie strefach. W górnej części nad karkasem (3) w korpusie
pasa w strefie połączenia (4) znajdują się twarde elementy wzmocnienia - rozdzielacze (5). Sposób łączenia końców pasa charakteryzuje się tym, że przed połączeniem usuwa się część elastomeru
korpusu pasa (1), znajdującego się nad karkasem (3) i w to wybranie
nakłada się warstwę analogicznego materiału z twardymi elementami (5) z nietermoplastycznego materiału, uzyskując w znany sposób za pomocą temperatury i ciśnienia jednolity materiał pasa.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407523 (22) 2014 03 13
(51) F16J 15/16 (2006.01)
(71) KRASNODĘBSKI TOMASZ, Krypy
(72) KRASNODĘBSKI TOMASZ
(54)	Zespół uszczelniający
(57) Zespół uszczelniający elementów ruchomych w kotłach

energetycznych i w urządzeniach, stanowiących osprzęt kotłów
energetycznych, wystających poza obudowę kotłów energetycznych lub urządzeń, stanowiących osprzęt kotłów energetycznych,
zabezpieczający otoczenie przed pyłami i gazami, charakteryzuje
się tym, że zawiera korpus (2), tuleję (1) zamocowaną obrotowo
wewnątrz korpusu (2) za pomocą elementów tocznych (5) pakiet
uszczelniający (4), umieszczony na powierzchni zewnętrznej tulei (1),
wewnątrz wybrania w korpusie (2), dociskową tuleję (3), dociskającą
pakiet uszczelniający (4) do dna wybrania w korpusie (2), śruby (7),
mocujące dociskową tuleję (3) do korpusu (2), przy czym korpus (2)
ma w tylnej części co najmniej jeden obwodowy kanał, stanowiący
bieżnię dla umieszczonych w nim elementów tocznych (5), co najmniej jeden przelotowy nagwintowany otwór wykonany w górnej
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części na osi, poprzez który elementy toczne (5) wprowadzane
są do wnętrza korpusu (2), zamykany śrubą (9) i przelotowy kanał,
w którym zamocowana jest szczelnie smarownica (6), zaś tuleja (1)
ma na powierzchni zewnętrznej co najmniej jeden obwodowy kanał, stanowiący bieżnię dla umieszczonych w nim elementów tocznych (5).
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 407521 (22) 2014 03 13
(51) F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(71) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice; KOWALCZYK JAN
MIECZYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
PROMOT JAN MIECZYSŁAW KOWALCZYK, Włocławek
(72) DOBOSZ ROMAN; KOWALCZYK JAN MIECZYSŁAW
(54)	Uszczelnienie mechaniczne czołowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie mechaniczne czo-

łowe, wyposażone w sprężynę centralną z pierścieniem ochronnym
obrotowych wałów stosowane w urządzeniach do ich uszczelnienia zwłaszcza przed cieczami o niewielkim stopniu zanieczyszczenia cząstkami stałymi i zmiennych warunkach ciśnienia oraz temperatury uszczelnianego czynnika, jako uszczelnienie pojedyncze
lub podwójne w uszczelnieniach kompaktowych z płukaniem lub
z cieczą zaporową. Uszczelnienie mechaniczne czołowe obrotowych wałów ze sprężyną centralną (5) oraz pierścieniem O - ring,
charakteryzuje się tym, że ma pierścień stały (1) i pierścień obrotowy (2), dociskany śrubową sprężyną centralą (5), rozpartą pomiędzy
pierścieniem obrotowym (2) a pierścieniem mocującym (3), w którego wyjęciu (11) osadzony jest prostopadle do osi wału (13) złączny
element (4), przy czym w zakończeniu (12) pierścienia mocującego (3) jest co najmniej jedno przelotowe gniazdo (17) dla ustalającego wkręta (6) dociskającego ochronny cylindryczny pierścień (7)
do wału (13).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407512 (22) 2014 03 12
(51) F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/12 (2006.01)
(71) SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice;
GrundWaterStream Armaturen GmbH w organizacji,
Berlin, DE
(72) SZUSTER MIROSŁAW
(54)	Zawieradło zaworu zasuwowego
(57) Zawieradło zaworu zasuwowego zawierające płytę zamykającą umieszczone w korpusie obejmującym odcinek rurowy
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i boczną kieszeń oraz prowadnice, przemieszczalne przesuwnie
wzdłuż osi przemieszczania prostopadłej do osi środkowej przepływu płynu, która jest zawarta w płaszczyźnie przemieszczania w korpusie tego zaworu i która usytuowana jest poprzecznie do kierunku
osi środkowej przepływu płynu, charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w co najmniej dwie pary występów prowadzących (10)
płyty zamykającej (1.1), przy czym para występów prowadzących
dolnych (16) znajduje się na poziomie bliżej dolnego uszczelnienia
czołowego (14), a para występów prowadzących górnych (17) znajduje się na poziomie bliżej nakrętki (8) zespołu napędowego (6).
(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 407507 (22) 2014 03 12
(51) F21V 13/00 (2006.01)
F21V 3/04 (2006.01)
F21V 5/08 (2006.01)
(71) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(72) JACKIEWICZ JANUSZ
(54)	Lampa LED, zwłaszcza świetlówka LED
(57) Lampa LED, zwłaszcza świetlówka LED, mająca oprawę metalową, zamkniętą półkolistym kloszem, charakteryzuje się tym,
że klosz (6) od styku z oprawą metalową (1), w kierunku wierzchołka
klosza (6), jest częściowo zmatowiony, przy czym szerokość zmatowienia odpowiada kątowi (α, β), zawartemu pomiędzy stykiem
klosza (6) z oprawą metalową (1) i linią kończącą zmatowienie,
zaś w wierzchołku kąta (α, β) jest dioda LED.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407366 (22) 2014 03 03
(51) F21V 21/088 (2006.01)
F21W 131/301 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
(71) KLUŚ SYLWESTER, Piaseczno Kamionka
(72) KLUŚ SYLWESTER
(54) Profil LED do krawędziowego podświetlania szyby
(57) Profil LED do krawędziowego podświetlania szyby, charak-

teryzuje się tym, że składa się z kątowego profilu (1) i z kątowego
profilu (2), przy czym kątowy profil (1) składający się z poziomej
ścianki (3) i pionowej ścianki (4) ma pionową ściankę (5), a kątowy
profil (2) składa się z poziomej ścianki (6) i pionowej ścianki (4). Pozioma ścianka (3) kątowego profilu (1) ma od wewnętrznej strony
trapezowe żebro (8) i trapezowy kanałek (9), a pionowa ścianka (4)
kątowego profilu (1) ma od strony wewnętrznej sinusoidalną powierzchnię (10). Pozioma ścianka (6) kątowego profilu (2) ma od wewnętrznej strony trapezowe żebro (11) i trapezowy kanałek (12),
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a pionowa ścianka (7) ma od strony zewnętrznej cylindryczny kanałek (13), trapezowy kanałek (15) i półkę (16), a od strony wewnętrznej
trapezowy kanałek (14). W odmianie wykonania pionowa ścianka
kątowego profilu ma od strony zewnętrznej cylindryczny kanałek
i trapezowy kanałek, a od strony wewnętrznej pół cylindryczny kanałek. Profil LED przeznaczony jest do montażu na krawędzi szyby
z funkcją oświetlenia krawędzi szyby w celu uzyskania widoczności
napisów piaskowanych lub grawerowanych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407401 (22) 2014 03 04
(51) F22G 3/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) OSTROWSKI PIOTR; PRONOBIS MAREK;
WOJNAR WACŁAW
(54) Przegrzewacz grodziowy do wyrównywania
temperatury pary, zwłaszcza w kotłach parowych
(57) Przegrzewacz grodziowy do wyrównywania temperatur
pary, zwłaszcza w kotłach parowych z dwiema grodziami skrajnymi i co najmniej jedną grodzią centralną, stanowiącymi elementy
rurowe, charakteryzuje się tym, że grodzie skrajne (1, n) zbudowane
są z elementów rurowych wzdłużnie ożebrowanych (6) i mają większą powierzchnię ogrzewalną w stosunku do powierzchni ogrzewalnej pozostałych grodzi centralnych, stanowiących elementy
rurowe płaskie.
(4 zastrzeżenia)
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wania paliwa, niecka żarowa (1) palnika wyposażona jest w przysłonę (3).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407454 (22) 2014 03 10
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 9/22 (2006.01)
(71) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś k/ Włocławka
(72) KOLASIŃSKI SŁAWOMIR; DROZDOWSKI ADAM
(54)	Układ zasilania grzejnika
(57) Układ zasilania grzejnika, zawierający kolektory pionowe i po-

łączone z nimi, wyposażone w poziomo usytuowaną przegrodę,
radiatory poziome, charakteryzuje się tym, że górna wewnętrzna
część (21) radiatora poziomego (2) połączona jest z dolną wewnętrzną częścią (22) przestrzenią przelotową (3), utworzoną przez
zamocowaną z jednej strony radiatora poziomego (2), przegrodę (4) o długości mniejszej niż długość radiatora poziomego (2),
przy czym przegroda (4) ma kształt równoramiennego kątownika,
usytuowanego końcówkami ramion na jednej ściance radiatora
poziomego (2) i wierzchołkiem zamocowanym do przeciwległej
ścianki radiatora poziomego (2).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 409984 (22) 2014 11 03
(51) F24H 1/44 (2006.01)
F24H 1/52 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) CIOSMAK JÓZEF
(54) Piec centralnego ogrzewania
(57) Piec, według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada drugi płaszcz wodny (13), w którym utworzony jest kanał (21)

A1 (21) 407421 (22) 2014 03 06
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
(71) STASIAK EDWARD, Kutno; CHARLAK SEBASTIAN, Kutno
(72) STASIAK EDWARD; CHARLAK SEBASTIAN
(54) Palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym
(57) Palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym, zasilany paliwem stałym, przeznaczony dla kotłów centralnego ogrzewania,
posiada nieckę żarową (1). W górnej przestrzeni, od strony poda-
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wylotu spalin, przy czym płaszcz wodny wyposażony jest w króciec wlotowy (16) i wylotowy (18) czynnika grzewczego. Ruchoma
przegroda (8) w kanale wylotowym ma mniejszą powierzchnię niż
przekrój tego kanału. Położenie ruchomej przegrody (8) jest ustalane i utrzymywane w zadanym położeniu elementem wykonawczym (10), korzystnie silnikiem krokowym sprzężonym poprzez sterownik (11) z czujnikiem temperatury spalin (12) w czopuchu.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407427 (22) 2014 03 03
(51) F24J 2/16 (2006.01)
F24J 2/48 (2006.01)
(71) HAŚ ZDZISŁAW, Łódź
(72) HAŚ ZDZISŁAW
(54)	Kolektor słoneczny
(57) Kolektor słoneczny do ogrzewania powietrza polega na wy-

korzystaniu zjawiska konwekcji ogrzewanej przez promieniowanie
warstwy powierza bezpośrednio na powierzchni absorbera, stanowiącego czarną lub ciemnobrązową matową włókninę lub czarną folię polietylenową lub polipropylenową przykrywającą folię
termoizolacyjną nałożoną na płytę poliuretanową lub styropianową (1) z krawędziami bocznymi, tworzącymi część trójkąta w jego
górnej części, dla ułatwienia wypływu nagrzewanego powietrza.
(3 zastrzeżenia)
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różnicę temperatur powietrza na wlocie i na wylocie z komory, przy
czym różnica pomiaru, wynosząca ok. 2°C, wyznacza koniec procesu suszenia.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407420 (22) 2014 03 06
(51) F41G 1/38 (2006.01)
G02B 27/44 (2006.01)
G02B 27/32 (2006.01)
G02B 27/34 (2006.01)
G02B 23/14 (2006.01)
(71) DELTA OPTICAL G. MATOSEK H. MATOSEK SPÓŁKA
JAWNA, Nowe Osiny
(72) MASŁOWSKI ZBIGNIEW
(54) Siatka celownicza do lunety strzeleckiej
(57) Przedmiotem wynalazku jest siatka celownicza do lunety

strzeleckiej, szczególnie stosowanej w broni myśliwskiej. Siatka celownicza (1) do lunety strzeleckiej posiada linię pionową (2) i linię
poziomą tworzące (3) krzyż i przecinające się w celu utworzenia
punktu centralnego (4), przy czym w tym centralnym punkcie
umieszczony jest punkt celowniczy centralny (5), który może
być podświetlany. Poniżej poziomej linii (3) na linii pionowej (2)
umieszczony jest punkt celowniczy dolny (6), który może być
podświetlany.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 407433 (22) 2014 03 07
(51) F26B 17/26 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) DOMORADZKI MAREK; POĆWIARDOWSKI WOJCIECH;
KANIEWSKA JOANNA; ŻÓRAWSKI DAMIAN
(54) Sposób i suszarka wibracyjna
do suszenia materiału ziarnistego
(57) Przedmiotem wynalazku jest suszarka wibracyjna, wyposażo-

na w wibracyjny układ napędowy zataczająco-śrubowy, przeznaczona do suszenia złoża materiału ziarnistego z obiegiem materiału
na sicie celem zapewnienia równomierności rozkładu wilgotności
w suszonym złożu poprzez wywołanie ruchu obwodowego suszonego złoża. Suszarka, przeznaczona zwłaszcza do suszenia mokrego lub wilgotnego materiału ziarnistego o drobnym uziarnieniu,
ma wentylator (1) z zaworem regulacyjnym (2) i miernik ciśnienia (3)
oraz układ podgrzewania gazu z regulatorem tyrystorowym (4), komorę podsitową (5), sita (6) oraz komorę suszącą (7) z nadstawką (8)
i pokrywą odprowadzającą gaz, przy czym wszystkie elementy
usytuowane są na stole wibracyjnym (9) z wibracyjnym układem
napędowym, zataczająco-śrubowym z wibratorami (10), przy czym
stół usytuowany jest na podstawie (11) z zawieszeniem sprężynowym. Sposób suszenia materiału ziarnistego, w którym przepływ
powietrza regulowany jest za pomocą zaworu (2) i mierzony miernikiem (3), a następnie powietrze ogrzewa się grzałkami (4) i kieruje poprzez komorę podsitową (5) i sito (6) do komory suszarki (7),
gdzie po przejściu przez złoże kierowane jest do nadstawki (8)
i odprowadzane jest na zewnątrz, następnie uruchamia się wibratory (10), pracujące w systemie współbieżnym i ustawione naprzeciw siebie na tarczach, a następnie, za pomocą zaworu (2), mierzy
się natężenie przepływu powietrza, spadek ciśnienia na złożu oraz

A1 (21) 407488 (22) 2014 03 11
(51) F41J 13/00 (2009.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) GÓRECKI PAWEŁ
(54)	Kulochwyt
(57) Kulochwyt, składający się z kulochwytu głównego o dowol-

nej zasadzie działania, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony
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w tylną pionową ścianę (2), zabezpieczającą przed rykoszetowaniem pocisków, połączoną z pionową, tylną ścianą (3) kulochwytu głównego (1), przy czym wysokość tylnej pionowej ściany (2)
zabezpieczającej jest większa niż wysokość tylnej ściany (3) kulochwytu głównego (1).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 407445 (22) 2014 03 07
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01M 11/02 (2006.01)
(71) JTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(72) BARTNIK TOMASZ; POPEK KAROL
(54) Stanowisko do wzrokowej kontroli jakości obiektu
odbijającego strumień świetlny
(57) Stanowisko do wzrokowej kontroli zawiera panele diodo-

we (1), składające się z połączonych ze sobą opraw oświetleniowych (2, 3, 4), wyposażonych w moduły z diodami świecącymi.
Każdy panel diodowy ma postać wąskiego obramowania otaczającego z trzech stron kontrolowany obiekt, a poszczególne panele diodowe usytuowane są w odstępach, równolegle względem
siebie. Na podłodze stanowiska są białe pasy (5) pomalowane
farbą odbijającą strumień świetlny. Panel diodowy (1) ma dwie
pionowe oprawy oświetleniowe (2), przechodzące w ukośnie usytuowane oprawy oświetleniowe (3), łączące się ze sobą poziomo
usytuowaną oprawą oświetleniową (4). Na końcach stanowiska zamocowane są do konstrukcji nośnej (7) oprawy oświetleniowe (6),
wyposażone w moduły z diodami świecącymi. Moduły z diodami
świecącymi, znajdujące się w oprawach oświetleniowych (2, 3, 4, 6)
zakryte są mleczną płytką pleksi. Stanowisko służy do wzrokowej
kontroli jakości karoserii samochodowych, sprzętu AGD, mebli
celem sprawdzenia czy występują usterki w postaci nierówności,
zarysowań, błędów konstrukcyjno-technologicznych, zmatowień
i innych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408367 (22) 2014 03 11
(51) G01C 11/00 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 19/66 (2006.01)
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(71) GALIŃSKI JAN, Warszawa; KOWALSKI HENRYK,
Warszawa; MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ, Poznań
(72) GALIŃSKI JAN; KOWALSKI HENRYK;
MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ
(54) Sposób wyznaczania położenia punktów
w przestrzeni Ziemi za pomocą światła laserowego
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania położe-

nia punktów w przestrzeni Ziemi za pomocą światła laserowego
charakteryzujący się tym, że naprzód wyznacza się wektory przestrzenne związane z przemieszczeniem punktu, po czym według
tych wektorów ustawia się dwa żyroskopy laserowe (ZL1) i (ZL2),
przy czym sygnały pomiarowe ściśle zależne od czasu lokalnego (t)
i generowane przez te żyroskopy stanowią podstawę do wyznaczenia szerokości i długości geograficznej wyznaczanego punktu
w geoprzestrzeni. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie
do wyznaczania położenia punktów w przestrzeni Ziemi za pomocą światła laserowego wyposażone w zegar czasu lokalnego, w zespół żyroskopów laserowych, przetwornik pomiaru prędkości liniowej i pamięć stałą, charakteryzujące się tym, że układ żyroskopów
składa się z dwóch żyroskopów laserowych dwuczęstotliwościowych (ZL1) i (ZL2), których płaszczyzny pomiarowe są wzajemnie
prostopadłe.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407380 (22) 2014 03 03
(51) G01L 7/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) BRANNY MARIAN; BRODA KRZYSZTOF; FILIPEK WIKTOR
(54) Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia
hydrostatycznego
(57) Przyrząd zawierający naczynie pomiarowe i miernik ciśnie-

nia gazu, charakteryzuje się tym, że naczynie pomiarowe (1) ma
kształt zamkniętego płaskiego pojemnika, napełnionego cieczą
do około połowy wysokości. Do dolnej przestrzeni wewnętrznej
doprowadzony jest przewód (3) z cieczą, której ciśnienie jest mierzone, a do górnej przestrzeni wewnętrznej doprowadzony jest
przewód łączący naczynie z zewnętrznym medium gazowym poprzez miernik różnicy ciśnień gazu i równocześnie poprzez zawór
odcinający. Ponadto w dolnej i górnej przestrzeni naczynia pomiarowego umieszczone są czujniki mierników temperatury oraz czujnik miernika wilgotności medium gazowego. W górnej przestrzeni
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wewnętrznej naczynia pomiarowego umieszczony jest czujnik odległości do pomiaru położenia powierzchni rozdziału ciecz - gaz.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407381 (22) 2014 03 03
(51) G01L 7/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) BRANNY MARIAN; BRODA KRZYSZTOF; FILIPEK WIKTOR
(54) Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień
hydrostatycznych
(57) Sposób pomiaru oparty jest na pomiarze ciśnienia gazu w na-

czyniu przetwarzającym. Co najmniej dwa naczynia przetwarzające, o zbliżonej konstrukcji, przed rozpoczęciem pomiaru napełnia
się cieczą do około połowy wysokości, wyrównuje się ciśnienia
gazu ponad zwierciadłem swobodnym cieczy w tych naczyniach.
Następnie odcina się bezpośrednie połączenie górnych części
naczyń, łączy się dolne przestrzenie naczyń z punktami pomiaru
różnicy ciśnień hydrostatycznych. Mierzy się różnicę ciśnienia gazu
pomiędzy górnymi przestrzeniami tych naczyń a wynik przelicza
się na różnicę ciśnienia hydrostatycznego. Układ ma naczynie przetwarzające (1) w kształcie zamkniętego płaskiego pojemnika przedzielonego szczelną przegrodą (2) na co najmniej dwie wydzielone
części. Do dolnych przestrzeni wewnętrznych tych części doprowadzone są przewody przyłączeniowe (5) z punktów pomiaru,
natomiast górne przestrzenie wewnętrzne połączone są ze sobą
przewodem, na którym zamontowane są równolegle zawór odcinający (6) oraz manometr różnicowy (7). Układ może mieć dwa odrębne naczynia przetwarzające (3), o zbliżonej konstrukcji, w czasie
pomiaru nieruchome względem siebie. Układ ma ponadto czujniki
mierników temperatury gazu (8) i cieczy (9) oraz czujniki do pomiaru wilgotności gazu (10). W każdym naczyniu przetwarzającym
zamontowany jest czujnik położenia (11) zwierciadła swobodnego
cieczy.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411455 (22) 2015 03 03
(51) G01M 1/32 (2006.01)
H02K 15/16 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
(31) 102014103297.7
(32) 2014 03 12
(33) DE
(71) Schenck RoTec GmbH, Darmstadt, DE
(72) MUTH CHRISTIAN, DE
(54)	Urządzenie do mocowania przeciwwag za pomocą
elektrycznego zgrzewania oporowego
i korpus wahliwy dla tego urządzenia
(57) W urządzeniu przeciwelektroda (1) ma korpus nośny (2) i kor-

pus wahliwy (6), które mają zwrócone ku sobie, przystające sferyczne powierzchnie podparcia (5, 8), którymi są przykładane do siebie nawzajem. Korpus wahliwy (6) jest tak zamocowany ruchomo
na korpusie nośnym (2), że może on wykonywać ograniczone ruchy
wahliwe we wszystkie strony. Za pomocą umieszczonej pomiędzy
korpusem nośnym (2) i korpusem wahliwym (6) sprężyny (14) może
być wytwarzana szczelina pomiędzy sferycznymi powierzchniami
podparcia (5, 8), wskutek czego powierzchnia styku (20) może się
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ustawić na przeciwpowierzchni wirnika przed dociśnięciem przez
siłę zgrzewania. Wynalazek dotyczy ponadto korpusu wahliwego
dla tego urządzenia.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407439 (22) 2014 03 07
(51) G01M 3/00 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G01F 1/00 (2006.01)
(71) ZAPSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) ZMARZŁY MARCIN; STANISŁAWSKI WŁODZIMIERZ
(54) System diagnostyki wycieku w sieci wodociągowej
(57) Sposób diagnostyki wycieku w sieci wodociągowej polega

na wykorzystaniu uproszczonego modelu hydraulicznego sieci
wodociągowej, strojonego na bieżąco danymi pomiarowymi aktualnymi i historycznymi z wprowadzonym hipotetycznym wyciekiem, do lokalizacji wycieku z dokładnością do segmentu, poprzez
zastosowanie komparatora porównującego aktualny wektor pomiarów głównie ciśnień w sieci wodociągowej z odpowiedziami
modeli na aktualny przepływ w sieci z odpowiednio dobranymi
hipotetycznymi wyciekami rozłożonymi w segmencie, przy czym
komparator wskazuje model z segmentem, w którym wystąpił
diagnozowany wyciek, a następnie sposób polega na określeniu
wielkości zlokalizowanego wycieku, poprzez zastosowanie komparatora aktualnego wektora pomiarów głównie ciśnień z odpowiedziami modeli sieci wodociągowej, z odpowiednio dobranymi
hipotetycznymi wyciekami w jednym wybranym węźle segmentu
z wyciekiem, przy czym odpowiedź komparatora wskazuje model
z najlepiej dopasowaną wielkością poszukiwanego wycieku.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407291 (22) 2014 03 05
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G01R 33/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa
(72) GAWORSKA-KONIAREK DOMINIKA; BAJOREK JERZY;
WILCZYŃSKI WIESŁAW
(54)	Układ do pomiaru właściwości materiałów
magnetycznie miękkich, zwłaszcza blach i taśm
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru właściwo-

ści materiałów magnetycznie miękkich, zwłaszcza blach i taśm
o dowolnym kształcie, metodą nieniszczącą. Układ ma generator
połączony poprzez blok kondycjonowania sygnału, filtr aktywny
i wzmacniacz mocy z wejściem głowicy pomiarowej, której co najmniej jedna para zacisków wyjściowych połączona jest poprzez
układ kondycjonowania sygnałów pomiarowych i układ zbierania
danych z przetwornikiem analogowo-cyfrowym podłączonym
do mikroprocesora, natomiast mikroprocesor połączony jest z ekranem oraz przez układ sterowania blokiem kondycjonowania sygnału z układem kondycjonowania sygnałów pomiarowych, poprzez
układ sterowania generatorem z generatorem i jednocześnie poprzez układ sterowania bocznikiem z bocznikiem włączonym pomiędzy głowicę pomiarową i masę układu. Głowica pomiarowa ma
co najmniej jeden obwód wzbudzający wykonany z co najmniej
jednego jarzma magnesującego w kształcie litery U stanowiącego
magnetowód (14), na którym umieszczona jest co najmniej jedna
cewka magnesująca (16), przy czym poniżej dolnej powierzchni
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co najmniej jednego bieguna jarzma magnesującego zamocowany jest czujnik indukcyjny (15), korzystnie cewki magnesujące (16)
obejmują czujnik indukcyjny (15), ponadto czujnik indukcyjny natężenia pola magnetycznego (17) połączony jest magnetycznie
z pionowymi osłonami (19) wykonanymi z materiału magnetycznie
miękkiego.
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407453 (22) 2014 03 10
(51) G01N 33/52 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) STUDZIAN MACIEJ; PUŁASKI ŁUKASZ
(54) Sposób badania aktywności białka ABCG2
oraz zastosowanie 2-aminoetylo-difenyloborynianu
(57) Ujawniono sposób określania poziomu aktywności transpor-

towej białka ABCG2, zwłaszcza w testowanej komórce ssaka, oraz
zastosowanie 2-aminoetylo-difenyloborynianu do realizacji takiego sposobu.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407434 (22) 2014 03 07
(51) G01N 31/22 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA; SHYICHUK OLEKSANDER;
LAMKIEWICZ JAN
(54) Sposób oznaczania śladowych ilości poli(chlorku
diallilodimetyloamonowego) w roztworach
wodnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spektrofotometryczne-

go oznaczania stężenia poli(chlorku diallilodimetyloamonowego)
w roztworach wodnych, cechujący się dużą czułością i przydatny
do kontroli procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Sposób polega na zastosowaniu barwnika Błękit Brylantowy
Coomassie G-250 (BBC), identyfikowanego numerem CAS: 6104-58-1,
o wzorze sumarycznym C47H48N3O7S2Na2 oraz masie molowej
M=877 g/mol, do spektrofotometrycznego oznaczania stężeń Poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) w roztworach wodnych.
Podstawę oznaczenia stanowi miareczkowanie próbki analitu zawierającego PDDA roztworem BBC o określonym stężeniu z jednoczesnym pomiarem absorbancji układu przy długości fali z zakresu
od 575 do 588 nm (optymalnie 580 nm). Punkt końcowy miareczkowania wyznacza się poprzez określenie położenia punktu skokowego obniżenia absorbancji na wykresie zależności A=f(Vbarwnika).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407496 (22) 2014 03 12
(51) G01N 33/44 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
(71) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak
(72) WISNIEWSKI JAROSŁAW
(54) Przenośne urządzenie do pomiarów udarności
materiałów polimerowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest przenośne urządzenie do po-

miarów udarności materiałów polimerowych, składające się z korpusu (1) z podstawą mocującą oraz mechanizmu napędowego
bijaka z układem spustowym, w którym to urządzeniu mechanizm
napędowy bijaka (2) stanowi umieszczona wewnątrz korpusu (1)
sprężyna napędowa (4).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407513 (22) 2014 03 12
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
Toruń
(72) KUBICA JACEK; AUGUSTYŃSKA BEATA;
RYBCZYŃSKI PRZEMEK; SIKORA JOANNA
(54) Spektrofotometryczna metoda oznaczannia ilości
białka całkowitego w osoczu
(57) Spektrofotometryczny sposób oznaczania ilości białka cał-

kowitego w osoczu charakteryzuje się tym, że pobraną próbkę
krwi odwirowuje się w warunkach standardowych z wykorzystaniem antykoagulantu (EDTA) w celu otrzymania osocza krwi,
a tak otrzymane osocze rozcieńcza się od 20 do 100 krotnie solą
fizjologiczną (0,9% roztwór NaCl), a następnie próbkę vortexuje
się od 0,5 do 2 minut i otrzymane osocze umieszcza się w kuwecie kwarcowej spektrofotometru i dokonuje pomiaru absorbancji
przy długości fali światła λ = 280 nm oraz λ = 260 nm, a następnie z otrzymanych wyników oblicza się ilość białka całkowitego
w roztworze ze wzoru Kalckara: Cbiałka = F1 • A280 - F2 • A260, gdzie:
F1 - mnożnik rzeczywistej wartości absorbancji dla długości fali
280 nm, F2 - mnożnik rzeczywistej wartości absorbancji dla
długości fali 260 nm, A280 - wartość absorbancji dla λ = 280 nm,
A260 - wartość absorbancji dla λ = 260 nm.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407500 (22) 2014 03 12
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 17/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) FUTERA KONRAD; STĘPLEWSKI WOJCIECH;
KOZIOŁ GRAŻYNA
(54)	Rozłączny przetwornik pomiarowy
(57) Rozłączny przetwornik pomiarowy składa się z toroidalnej

obudowy z umieszczoną w niej wstęgą obwodu elastycznego, mającego zaciski pomiarowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.
Prawa część obudowy (1) i lewa część obudowy (2) są rozdzielone
i połączone są zawiasem (3) i mają kształt pół walca z toroidalnym
wybraniem, tworzącym komorę (4) o gładkich ścianach zakończoną ogranicznikami (5) po stronie przeciwległej do zawiasu (3).
W komorze (4) umieszczona jest wstęga obwodu elastycznego (6),
składająca się z sekcji, posiadających obustronny nadruk obwodów
drukowanych w kształcie spirali, połączonych elektrycznie przepustami. Połączenia pomiędzy kolejnymi sekcjami wykonane są
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w postaci ścieżek przewodzących. Wstęga (6) pozaginana jest naprzemiennie pomiędzy sekcjami w miejscach zagięcia posiadających nacięcia omijające ścieżki przewodzące. Tak pozaginana wstęga (6) wypełnia całą przestrzeń komory (4) tworząc promieniste
rozłożenie sekcji w komorze (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407501 (22) 2014 03 12
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 17/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) FUTERA KONRAD; JANECZEK KAMIL; KOZIOŁ GRAŻYNA
(54)	Rozłączny przetwornik pomiarowy
(57) Rozłączny przetwornik pomiarowy składa się z toroidalnej

obudowy z umieszczoną w niej wstęgą obwodu elastycznego, mającego zaciski pomiarowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.
Obudowa (1) wykonana jest z materiału elastycznego, a wstęga (2)
składa się z sekcji, posiadających obustronny nadruk obwodów
drukowanych w kształcie spirali, połączonych elektrycznie przepustami. Połączenia pomiędzy kolejnymi sekcjami wykonane są w postaci ścieżek przewodzących. Wstęga (2) pozaginana jest naprzemiennie pomiędzy sekcjami w miejscach zagięcia posiadających
nacięcia omijające ścieżki przewodzące i tak pozaginana wstęga (2)
wypełnia całą przestrzeń obudowy (1), tworząc promieniste rozłożenie sekcji. Wnętrze obudowy (1) ze wstęgą (2) jest zalane materiałem elastycznym.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407504 (22) 2014 03 12
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 17/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) FUTERA KONRAD; ARAŹNA ANETA; KOZIOŁ GRAŻYNA
(54) Nierozłączny przetwornik pomiarowy
(57) Nierozłączny przetwornik pomiarowy, składa się z toroidal-

nej obudowy z umieszczoną w niej wstęgą obwodu elastycznego,
mającego zaciski pomiarowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy. Obudowa (1) przetwornika stanowi walec z toroidalnym
wybraniem, tworzącym komorę (2), której ściany są gładkimi powierzchniami. W komorze (2) umieszczona jest wstęga obwodu
elastycznego (3), składająca się z sekcji posiadających obustronny
nadruk obwodów drukowanych w kształcie spirali, połączonych
elektrycznie przepustami. Połączenia pomiędzy kolejnymi sekcjami
wykonane są w postaci ścieżek przewodzących. Wstęga (3) pozaginana jest naprzemiennie pomiędzy sekcjami w miejscach zagięcia
posiadających nacięcia omijające ścieżki przewodzące. Tak pozaginana wstęga (3) wypełnia całą przestrzeń komory (4), tworząc promieniste rozłożenie sekcji w komorze (4).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 407423 (22) 2014 03 07
(51) G01R 27/20 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ZIÓŁKO MICHAŁ; WOŁOSZYK MAREK;
ROSKOSZ RYSZARD
(54) Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia
napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji
uziemienia metodą techniczną
(57) Sposób polega na tym, że do ograniczenia wartości prądu

pomiarowego stosuje się impedancyjne obciążenie pomiarowe
o charakterze indukcyjnym włączone szeregowo z impedancją
uziemienia badanego. Wyznacza się zarówno wartość skuteczną
tego prądu jak i wartość skuteczną wywołanego przezeń spadku
napięcia na impedancji badanego uziemienia względem strefy
ustalonego potencjału. Następnie wyznacza się wielkość pomocniczą proporcjonalną do ilorazu wyznaczonych wartości skutecznych
spadku napięcia do prądu, która to wartość pomocnicza stanowi
miarę wyznaczanej impedancji uziemienia.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407402 (22) 2014 03 04
(51) G01R 31/44 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DREWART-ENERGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otrebusy
(72) SUWART CEZARY
(54) Stanowisko kontrolno-badawcze do wyznaczania
charakterystyk lamp wolframowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest stanowisko kontrolno-badaw-

cze do wyznaczania charakterystyk lamp wolframowych w szczególności wysokotemperaturowych lamp grzewczych kwarcowohalogenowych wykorzystujących żarnik wolframowy, pracujących
w zakresie promieniowania średnio i krótkofalowego - bliskiej podczerwieni przeznaczone do zastosowania w nowoczesnych systemach grzewczych wykorzystujących ogrzewanie promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie podczerwieni. Stanowisko
kontrolno-badawcze zbudowane jest z stanowiska kontrolnego (1)
z gniazdami pomiarowymi (L1 do L5), z przewodami zasilającymi (8)
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oraz przewodami pomiarowymi (9) zaopatrzonymi w standardowe uchwyty i szybko rozłączne zaciski dla podłączenia kabli zasilających badane lampy o mocach znamionowych 300 W, 500 W,
750 W, 1000 W, 1300 W, 1500 W i 2000 W; połączonego funkcjonalnie ze stanowiskiem badawczym (2) wyposażonym w prądowy
zasilacz impulsowy DC (3) prądu stałego zaopatrzony zespół przekaźników (P1 do P5) sterujących zasilaniem badanych lamp, sprzężony z sterownikiem mikroprocesorowym (4), oraz stacjonarnym
komputerem nadzoru (5), zasilanych z instalacji prądu przemiennego 230 V, poprzez filtr sieciowy (6), połączony z prostownikiem
sieciowym (7); przy czym pomiaru dokonuje pojedynczo aktywny
punkt pomiarowy (L1, L2...) z wyboru jednego z układu przekaźników (P1 do P5), sterowanych sterownikiem mikroprocesorowym (4),
współpracującym z impulsowym zasilaczem prądowym (3), przez
zadawanie kolejnych wartości prądów lampy przesyłanych drogą
szeregowej transmisji danych pomierzonych wartości do głównego komputera nadzoru (5), realizującego zadania obliczeniowe,
graficzne oraz wydruk danych charakterystyk.
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(54)	Układ do wizyjnego monitorowania obiektów,
zwłaszcza towarów w punktach handlowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do wizyjnego monitoringu obiektów, zwłaszcza umieszczonych w punktach handlowych,
który charakteryzuje się tym, że antena RFID (2) jest wielosektorową
anteną dookólną. Antena RFID (2) połączona jest poprzez przełącznik radiowy (3) z czytnikiem RFID (4), który połączony jest zwrotnie poprzez jednostkę sterującą (5) z przełącznikiem radiowym (3)
oraz połączony jest poprzez jednostkę sterującą (5) z kamerą (6).
Kamera (6) połączeniem zwrotnym połączona jest z tą jednostką
sterującą (5). Antena RFID zaopatrzona jest w co najmniej cztery pojedyncze anteny sektorowe (7n).
(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407514 (22) 2014 03 13
(51) G06Q 10/08 (2012.01)
(71) JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) TARGOSZ JANUSZ CZESŁAW
(54)	Zespół do automatycznej identyfikacji metalowych
pojemników, zwłaszcza pojemników KEG
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do automatycznej iden-

tyfikacji metalowych pojemników, zwłaszcza pojemników KEG,
przeznaczonych do transportowania i przechowywania płynów
spożywczych znajdujących się pod ciśnieniem, które przed każdorazowym ponownym napełnieniem są myte oraz dezynfekowane parą wodną o wysokiej temperaturze. Okresowo prowadzona
jest też próba szczelności oraz próba wytrzymałości pojemników
KEG. W całym cyklu obrotu pojemników KEG wymagana jest dokładna identyfikacja operacji sanitarnych oraz technicznych, które
przechodzą pojemniki KEG, a także wymagana jest identyfikacja
ich użytkowników. Zespół do automatycznej identyfikacji metalowych pojemników, zwłaszcza pojemników KEG charakteryzuje
się tym, że na obwodzie pojemnika KEG (1) w jego górnej, chwytowej części (4) umieszczona jest szczelina, gdzie stosunek obwodu
do długości wynosi od 8 do 9 oraz szczelina ma szerokość (S), której
stosunek do średnicy (D) pojemnika KEG (1) wynosi od 100 do 104,
przy czym na jednym końcu szczeliny umieszczony jest element
aktywny RFID o kształcie litery obejmujący szczelinę.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407474 (22) 2014 03 10
(51) G07B 3/00 (2006.01)
H04N 5/232 (2006.01)
H04L 29/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ; CICHOWSKI JANUSZ

A1 (21) 407404 (22) 2014 03 04
(51) G08B 29/00 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWOPRODUKCYJNE NEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) STOLARSKI MAREK; SZUBSKI ANDRZEJ;
BIENIASZEWSKI PIOTR; KOSSAK SIMONA
(54) System ochrony zwierząt i układ ochrony zwierząt
(57) Wynalazek dotyczy systemu ochrony zwierząt emitującego

sekwencje dźwięków ostrzegawczych, który zawiera co najmniej
jeden kontener urządzenia ochrony zwierząt KUOZ, połączony
z co najmniej jednym urządzeniem ochrony zwierząt UOZ. Dodatkowo kontener urządzenia ochrony zwierząt KOUZ, łączy się
z co najmniej jednym urządzeniem sterowania SPS. Wynalazek dotyczy także układu ochrony zwierząt, zawierającego przetwornik
akustyczny (5) połączony z pamięcią (7) z sygnałami akustycznymi.
Pamięć (7) z sygnałami akustycznymi połączona jest z wewnętrznym obwodem sterowania (8), który łączy się z urządzeniem (9)
monitorującym ruch pojazdów szynowych. Dodatkowo wewnętrzny obwód sterowania (8) jest połączony kontenerem urządzenia
ochrony zwierząt KUOZ, który połączony jest z co najmniej jednym
urządzeniem sterowania SPS.
(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 407499 (22) 2014 03 12
(51) G08B 29/24 (2006.01)
G08B 13/24 (2006.01)
H01Q 13/20 (2006.01)
(71) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) KUCZYŃSKI WOJCIECH; KOPCZYŃSKA EWA
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(54) Sposób eliminacji fałszywych alarmów
(57) Sposób eliminacji fałszywych alarmów w systemie alarmo-

wym generowanych pod wpływem zmian warunków środowiskowych przez czujkę lub czujnik wykrywający intruza, charakterystyczny tym, że sygnał wyjściowy z detektora czujki/czujnika jest
aproksymowany odcinkami prostej regresji, po czym na końcu
każdego z odcinków prostej regresji jest wyznaczany błąd aproksymacji sygnału, wyznaczane jest odchylenie przeciętne błędów
aproksymacji, trend zmian odchylenia przeciętnego błędów aproksymacji i wynik tej analizy jest używany jako jedno z kryteriów
do generacji przez czujkę/czujnik sygnału alarmu.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 410149 (22) 2014 11 14
(51) H01B 13/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 12/08 (2006.01)
H01B 12/10 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; INSTYTUT
FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Poznań
(72) GŁUCHOWSKI WOJCIECH; RDZAWSKI ZBIGNIEW;
SOBOTA JOANNA; STOBRAWA JERZY;
MARSZOWSKI KRZYSZTOF;
ANDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ; KEMPIŃSKI WOJCIECH
(54) Sposób wytwarzania drutów
ze splotów kompozytowych
(57) Sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych

o włóknistej i ultradrobnoziarnistej strukturze, charakteryzuje się
tym, że kompozyt uzyskuje się w sposób ciągły z drutu płaszczowego w trzech etapach.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407437 (22) 2014 03 07
(51) H01H 1/00 (2006.01)
H01H 1/02 (2006.01)
H01H 1/0237 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) LEBIODA MARCIN; RYMASZEWSKI JACEK
(54) Sposób wytwarzania pól kontaktowych ze srebra
w nadprzewodnikach z ceramiki YBCO
(57) Sposób wytwarzania pól kontaktowych ze srebra w nadprze-

wodnikach z ceramiki YBCO, do połączenia nadprzewodnika z metalicznymi wyprowadzeniami polega na tym, że warstwę proszku
ceramiki YBCO umieszcza się w stalowej matrycy o pożądanym
kształcie i wielkości przekroju, między dwiema warstwami sproszkowanego srebra i całość poddaje prasowaniu pod ciśnieniem
nie niższym niż 50 MPa, po czym uzyskaną wypraskę poddaje się
obróbce cieplnej w atmosferze tlenu. Sposób ten umożliwia wykonywanie połączeń dyfuzyjnych, nierozłącznych o bardzo dobrych
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właściwościach mechanicznych (trwałe połączenie między srebrem i ceramiką) oraz o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych (liniowa omowa charakterystyka I-U połączenia).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410151 (22) 2014 11 14
(51) H01L 39/24 (2006.01)
H01L 39/14 (2006.01)
C22C 47/00 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; INSTYTUT
FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Poznań
(72) GŁUCHOWSKI WOJCIECH; RDZAWSKI ZBIGNIEW;
SOBOTA JOANNA; STOBRAWA JERZY;
MARSZOWSKI KRZYSZTOF; KEMPIŃSKI WOJCIECH;
ANDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ; KEMPIŃSKI WOJCIECH
(54) Sposób wytwarzania
kompozytów multi-włóknistych
(57) Sposób wytwarzania kompozytów multi - włóknistych Cu - Nb,

charakteryzuje się tym, że kompozyt uzyskuje się w sposób ciągły
z drutu płaszczowego w trzech etapach.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407406 (22) 2014 03 05
(51) H01S 5/06 (2006.01)
H01S 5/18 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
H01S 5/14 (2006.01)
H01S 5/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) GĘBSKI MARCIN; DEMS MACIEJ;
CZYSZANOWSKI TOMASZ
(54)	Zwierciadło lasera o emisji powierzchniowej
z pionową wnęką rezonansową
(57) Zwierciadło lasera o emisji powierzchniowej z pionową wnę-

ką rezonansową stanowi podfalowa siatka dyfrakcyjna w postaci
warstwy monolitycznego materiału o współczynniku załamania
światła 2-10, na której jednej powierzchni są wykonane równoległe względem siebie rowki o prostokątnym przekroju poprzecznym. Parametry siatki tj. odległość między sąsiednimi rowkami (w), głębokość rowków (h) oraz okres rozmieszczenia rowków
siatki (L) spełniają określone zależności dla długości fali λ z zakresu
250 nm - 1 mm, natomiast długość rowków jest mniejsza od 1 cm.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407505 (22) 2014 03 12
(51) H02K 1/18 (2006.01)
H02K 16/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) ŚLUSAREK BARBARA; JANKOWSKI BARTOSZ;
KAPELSKI DARIUSZ; KARBOWIAK MARCIN;
PRZYBYLSKI MAREK
(54) Stojan do silników elektrycznych
z podwójnym wirnikiem
(57) Stojan do silników elektrycznych z podwójnym wirnikiem
posiada segmenty (1) z odpowiednio ukształtowanymi wpustami
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i niemagnetycznymi i nieprzewodzącymi elektrycznie dystansami
umieszczone symetrycznie po okręgu na podstawie mocującej (4)
tak, że wpusty segmentów (1) są osadzone w rowkach wpustowych
podstawy mocującej (4). Segmenty (1) unieruchomione są pierścieniem dociskowym (6) tak, że wpusty segmentów (1) są osadzone
w rowkach wpustowych (7) pierścienia dociskowego (6). Pierścień
dociskowy (6) połączony jest z podstawą mocującą (4) za pomocą śrub montażowych (8) i nakrętek (9), umieszczonych pomiędzy
cewkami (10). W podstawie mocującej (4) umieszczone są łożyska (11), w których osadzony jest wał (12). Segmenty (1) z wpustami
wykonane są z dielektromagnetyku za pomocą technologii metalurgii proszków.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407441 (22) 2014 03 07
(51) H04N 21/00 (2011.01)
G09F 27/00 (2006.01)
(71) BIAŁAS BARBARA, Orle; KARCZEWSKA MARZENA,
Viareggio-Lucca, IT
(72) KARCZEWSKA MARZENA, IT; BIAŁAS BARBARA
(54)	Aparatura, system i metoda prezentowania
w formie nieinwazyjnej nowych rozwiązań
w zakresie wyświetlania reklam, bez względu
na rodzaj systemu wizyjnego obecnego
w telewizorze, zarówno w przypadku wyświetlania
programów telewizyjnych, jak i innych treści
wizyjnych
(57) Wynalazek dotyczy aparatury, systemu i metody, których

celem jest umożliwienie operatorom sektora reklamowego prezentowania potencjalnym nabywcom tzw. reklam „telewizyjnych”
urządzenia, systemu i metody oferujących telewidzom innowacyjną formę reklamy poprzez wykorzystanie techniki, struktury
technicznej, systemu i metody, które dotychczas nigdy nie były zakładane. Ten nowy system prezentowania reklam w odbiornikach
telewizyjnych ma także, między innymi, tę zaletę, że nie jest inwazyjny, że może wyświetlać reklamy w odbiornikach telewizyjnych
każdego widza tylko jeżeli i tylko wtedy, kiedy każdy konkretny
widz zechce obejrzeć reklamę i że pozwala także widzowi, który
zgodził się obejrzeć reklamę, na wybranie wg własnego uznania,
które reklamy spośród tych dostępnych i zaproponowanych należy
wyświetlić na jego telewizorze, a które nie. Ponadto wynalazek ten
ma możliwość przyznawania gratyfikacji widzowi, który zgodził się
obejrzeć reklamę oraz możliwość dostarczenia operatorowi reklamowemu - z absolutną precyzją, bez marginesu przybliżenia, w formie streszczonej i/lub pełnej i/lub statystycznej i/lub graficznej
- wszystkich danych terytorialnych oraz czasowych dotyczących
rzeczywistego wyświetlania reklam, jak również dokładnej liczby
wyświetleń, których przedmiotem była każda konkretna reklama.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 407524 (22) 2014 03 13
(51) H05B 6/10 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24D 13/04 (2006.01)
(71) IGNACZAK IRENEUSZ, Warszawa
(72) IGNACZAK IRENEUSZ
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(54) Piec do ogrzewania medium,
zwłaszcza w domowych instalacjach
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec do ogrzewania medium,

zwłaszcza wody w domowych instalacjach co i cw. Istota wynalazku polega na tym, że posiada obudowę (1), stanowiącą zbiornik
wypełniony cieczą, w którego centralnej części jest co najmniej
jedna cewka (6) elektromagnetyczna , umieszczona w szczelnym
kasetonie (5), przy czym, po obu stronach cewki (6) umieszczone
są równolegle, naprzeciwlegle elementy (7) grzejne, całkowicie
zanurzone w cieczy, zaś pomiędzy obudową (1) a elementami (7)
grzejnymi znajduje się zespół (8) rurek.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407411 (22) 2014 03 05
(51) H05B 37/02 (2006.01)
H05B 41/14 (2006.01)
H05B 41/28 (2006.01)
(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa
(72) FRYDLEWICZ ANDRZEJ; WROTEK HUBERT;
KORUPCZYŃSKI RAFAŁ; ŻOCHOWSKI KRZYSZTOF
(54)	Układ energooszczędnego zasilania
lamp wyładowczych
(57) Układ, zgodnie z rozwiązaniem składa się z zasilacza (ZF) i si-

nusoidalnego falownika napięcia (SFN), przy czym gałęzie (A), (B)
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i (C) sinusoidalnego falownika napięcia (SFN) są aktywne i wyposażone w diody (D3SFN), (D4SFN i D3SFN), (D6SFN i D5SFN) oraz w tranzystory (T2SFN, T1SFN), (T4SFN, T3SFN), (T6SFN, T5SFN). Czwarta gałąź (N’) jest
pasywna, umieszczona w zasilaczu (ZF) i utworzona z połączonych
szeregowo kondensatorów (C2ZF) i (C1ZF), których środek jest połączony z przewodem neutralnym (N) sieci oświetleniowej. Środek
każdej z aktywnych gałęzi (A), (B), (C) jest połączony z dławikiem
filtru wyjściowego, środek gałęzi (A) z dławikiem (DłFA), środek gałęzi (B) z dławikiem (DłFB), zaś środek gałęzi (C) z dławikiem (DłFC).
Na wyjściu których znajdują się równoległe filtrujące kondensatory (CFA), (CFB) i (CFC) a ich przeciwne końce są połączone z neutralnym przewodem (N).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407508 (22) 2014 03 12
(51) H05B 37/02 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F21W 131/40 (2006.01)
(71) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(72) JACKIEWICZ JANUSZ
(54)	Układ zasilania lampy LED,
zwłaszcza świetlówki LED
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania lampy LED,

zwłaszcza świetlówki LED, przeznaczony do oświetlania dużych
powierzchni, zwłaszcza marketów i hal produkcyjnych. Układ zawierający panel fotowoltaiczny i lampę LED, charakteryzuje się
tym, że z zaciskami wyjściowymi ogniwa fotowoltaicznego (1) zawierającego co najmniej jeden panel fotowoltaiczny, połączone
są zaciski wejściowe co najmniej jednej lampy LED (3), korzystnie
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lampy LED (3) połączone są równolegle, ponadto pomiędzy zaciski
wyjściowe ogniwa fotowoltaicznego (1) i zaciski wejściowe lamp
LED (3), włączony jest równolegle do lamp LED (3) zasilacz podtrzymujący prądu stałego (2).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407388 (22) 2014 03 03
(51) H05B 41/16 (2006.01)
H05B 41/231 (2006.01)
H05B 41/36 (2006.01)
(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa
(72) TOMCZUK KRZYSZTOF; MAZUREK PIOTR
(54)	Układ sterowania lamp wyładowczych
(57) (Wynalazek dotyczy układu sterowania lamp wyładowczych,

znajdującego zastosowanie głównie w oświetleniu ulicznym. Układ
charakteryzuje się tym, że szeregowo z wyładowczą lampą (LP) jest
połączony dławik (L1) i te elementy, wyładowcza lampa (LP) i dławik (L1), są włączone pomiędzy punktami (F, C), a pomiar prądu płynącego przez lampę (LP), w zależności od algorytmu sterowania,
jest realizowany poprzez pomiarowy element (P), włączony w dowolne miejsce gałęzi pomiędzy punktami (C, F) lub w gałąź pomiędzy zasilającym przewodem (L), a punktem (B), lub pomiędzy
tym samym zasilającym przewodem (L) lub punktem (G), lub pomiędzy punktem (F), a przeciwnym zasilającym przewodem (N), lub
za pomocą pomiarowych elementów. Sterowanie układem może
odbywać się bez pomiaru prądu lampy (LP) i z zastosowaniem
lub nie układu korekcji współczynnika mocy.
(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 05 29

II. Wzory użytkowe

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1 (21) 122889 (22) 2014 03 12
(51) A41D 13/06 (2006.01)
A41D 1/06 (2006.01)
(71) NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo
(72) ZIĘBA-RUSEVIČIUS JOANNA
(54)	Element wspierająco-noszący ochraniacz piankowy
(57) Element wspierająco-noszący ochraniacz piankowy o elip-

tycznym kształcie, charakteryzuje się tym, że składa się z worka
o gładkiej powierzchni (1) wykonanego z elastycznego materiału
czterokierunkowego o wysokim stopniu przepuszczalności powietrza o masie powierzchniowej nie większej niż 160 g/m2 dostosowującego się do kształtu ochraniacza piankowego oraz materiału
mocującego (3) o szerokości co najmniej 15 mm okalającego worek (1) za pośrednictwem, którego worek (1) jest mocowany bezszwowo poprzez klej na materiale bazowym, zaś w górnych częściach elementu znajdują się równolegle usytuowane zaszewki (5),
a w dolnej części elementu umiejscowione jest zamykane na rzep
wejście (6) na ochraniacz piankowy.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122891 (22) 2014 03 12
(51) A41F 9/00 (2006.01)
(71) NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo
(72) ZIĘBA-RUSEVIČIUS JOANNA
(54) Szlufka prowadząca
(57) Szlufka prowadząca stanowiąca jednolity element charakteryzuje się tym, że szlufka o kształcie zbliżonym do prostokąta

z przyciętymi punktami brzegowymi (1) wykonana z materiału tekstylnego odpornego na rozdarcia zawiera dwa równoległe otwory (2.1,2.2) zaokrąglone w wewnętrznych częściach (3.1, 3.2) oraz
tunel (4) wzmocniony dodatkową warstwą materiału tekstylnego
odpornego na rozdarcia, przy czym szlufka jest połączona z materiałem nośnym bezszwowo za pomocą kleju.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122900 (22) 2014 03 13
(51) A45D 42/06 (2006.01)
(71) KRĘT MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(72) KRĘT MARCIN
(54) Osobiste lusterko wsteczne
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osobiste lusterko

wsteczne, przeznaczone dla osób uprawiających dyscypliny sportowe wyczynowo lub rekreacyjnie, w których zachodzi potrzeba
widoczności wstecz, w szczególności przy nurkowaniu lub jeździe
na rowerze. Osobiste lusterko wsteczne jest zaopatrzone w umieszczoną na płaskiej podstawie (1) okrągłą oprawę (2), wewnątrz której zamontowane jest zwierciadło, przy czym płaska podstawa (1)
zawiera rozmieszczone wzdłużnie po bokach okrągłej oprawy (2)
mocujące otwory (4).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122844 (22) 2014 03 03
(51) A47C 1/026 (2006.01)
A47C 7/46 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
(71) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN JAROSŁAW;
MERGALSKI ŁUKASZ ADAM
(54) Mebel z mechanizmami do rozkładania i składania
oparcia i podłokietników
(57) Mebel zawiera korpus (1), siedzisko (2), podłokietniki (3), dwuczęściowe oparcie (4), lewe i prawe mechanizmy do rozkładania
i składania i oparcia i podłokietników. Mechanizm zawiera listwy
ceowe (5) i (5a), połączone wałkiem, który na jednym końcu jest
przytwierdzony do listwy (5a) a drugi jego koniec jest połączony
z listwą ceową (5) poprzez śrubę, na końcówkach wałka nałożone
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są tulejki stalowe, a na nie nałożone są tulejki z tworzywa i tulejka
z kołnierzem. Na tulejkach zamocowana jest rurka (12) z wykonanymi wrębami na powierzchni czołowej, które zazębiają się z zębem wykonanym na krótkiej rurce przytwierdzonej do listwy ceowej (5a), a do rurki (12) przytwierdzone są listwy kątowe (13) i (13a)
służące do połączenia mechanizmu z oparciem mebla. Natomiast
listwy ceowe (5) i (5a) są połączone z korpusem mebla.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122857 (22) 2014 03 05
(51) A47C 17/13 (2006.01)
(71) WIESIOŁEK JANUSZ WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH,
Brodnica
(72) WIESIOŁEK JANUSZ
(54) Stelaż rozkładany kanapy
(57) Przedmiotem wzoru jest stelaż rozkładanej kanapy zbudo-

wany z trzech ram - stałej, wysuwnej i uchyłej, przy czym rama
stała jest wyposażona w nogi i jest połączona z częścią tapicerowaną mebla, charakteryzujący się tym, że ramy stała i uchylna
połączone są ze sobą za pomocą kinetycznych mechanizmów
przegubowych, przy czym rama uchylna zbudowana jest z profili
stalowych zamkniętych połączonych trwale z prowadnicami rolek,
które w przekroju poprzecznym posiadają zarys litery „L”, przy czym
w przedniej i tylnej części prowadnic, zamontowane są dwa stalowe ceowniki, dodatkowo w przedniej części prowadnic, w ich poziomym, krótszym ramieniu, wykonane jest przetłoczenie blokujące. Ponadto w tylnym poprzecznym profilu ramy wysuwnej na obu
jego końcach zamontowane są dwie rolki poziome (12) natomiast
do przedniego profilu ramy wysuwnej zamontowane są pionowe
wsporniki (14) z kółkami jezdnymi oraz mechanizm blokujący (13).
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 122868 (22) 2014 03 07
(51) A47C 17/28 (2006.01)
A47C 17/175 (2006.01)
A47C 17/165 (2006.01)
(71) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN JAROSŁAW;
MERGALSKI ŁUKASZ ADAM
(54) Mebel z mechanizmem do ustalania
pozycji oparcia i siedziska
(57) Mebel składa się z korpusu (1), siedziska (2), oparcia (3), mechanizmu do ustalania pozycji, kąta oparcia i siedziska. Do siedziska
przytwierdzony jest mechanizm zawierający stalową prowadnicę (4), zamocowaną przesuwnie w elemencie hamującym, wykonanym z tworzywa sztucznego, w którym zamocowana jest nakrętka
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na śrubie z wykonanym gwintem lewym i prawym. Śruba jest trwale połączona z dźwignią ręczną (6), a na drugim końcu śruby zamontowana jest nakrętka, podkładka, pierścień osadczy, nakładka
ustalająca, element cierny roboczy do siedziska (2) przytwierdzona
jest prowadnica (4) a do korpusu (1) zamocowany jest element hamujący, poprzez rurę (5). Siedzisko (2) połączone jest przegubowo
z oparciem (3) a oparcie połączone jest przegubowo za pośrednictwem ramy (15).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122892 (22) 2014 03 12
(51) A47F 3/00 (2006.01)
A47F 3/02 (2006.01)
(71) NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo
(72) ZIĘBA-RUSEVIČIUS JOANNA
(54) Szelki
(57) Szelki z prawostronnym i lewostronnym symetrycznym

ramieniem tworzące jednolity element charakteryzuje się tym,
że wykonane są z elastycznego materiału tekstylnego. Składają się
z szelki przedniej (1) i szelki tylnej (2) oraz profilowanego elementu
krzyżowego z perforowaniem (3), przy czym szelka przednia, szelka tylna i element krzyżowy połączone są ze sobą poprzez płaskie
szwy (4), zaś na przedniej części szelek (1) umieszczone są przesuwne klamry (5) umożliwiające regulację szelek, a na zwieńczeniu
szelek znajduje się płaska klamra hakowa (6) umożliwiająca montaż
szelek do elementu stabilizującego.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122865 (22) 2014 03 07
(51) A47F 5/11 (2006.01)
(71) TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(72) ZIMNY TOMASZ
(54) Składany regał ekspozycyjny
(57) Składany regał ekspozycyjny, charakteryzuje się tym, że tylna

ściana (1) i boczne ściany (2) są odrębnymi płytami ze sztywnego
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materiału, przy czym tylna ściana (1) ma na swych pionowych
obrzeżach dwie wzdłużne, poprzecznie ukierunkowane oraz trwale związane z nią listwy (4, 4a), a boczne ściany (2) są przyłączone
za pomocą zawiasów (5) do zewnętrznych obrzeży (6) tych listew,
i że w stanie złożonym regału boczne ściany (2) są odchylone prostopadle od wzdłużnych listew (4) tylnej ściany (1) i rozpostarte
równolegle do tej ściany, a wychylone w górę półki (3) znajdują się
w przestrzeni utworzonej między tylną ścianą (1) i poprzecznie zagiętymi, bocznymi ścianami (2).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122866 (22) 2014 03 07
(51) A47F 5/11 (2006.01)
(71) TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(72) ŁĘSZCZAK TOMASZ; MILAS MAREK
(54) Składany regał wystawowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany regał wysta-

wowy, wykonany z tektury lub podobnego materiału i przeznaczony do prezentacji różnych towarów, przede wszystkim w celach
reklamowych. Składany regał wystawowy o kształcie zbliżonym
do prostopadłościanu, wykonany z tektury lub podobnego materiału charakteryzuje się tym, że jest zbudowany z dwóch złączonych
z sobą bokami, jednakowych wykrojów materiału, a w obrębie każdego z nich są utworzone przednia ściana (1) i boczna ściana (2),
która jest przedzielona pionową linią zagięcia (16) na dwie symetryczne części (2a, 2b), przy czym boczne obrzeża przedniej ściany (1) i jej poprzecznych wycinków (7) są oddzielone pionowymi
liniami zagięć od bocznej ściany (2), i że przednie ściany (1) regału
po jego uformowaniu są rozmieszczone naprzeciw siebie, a w przestrzeni otoczonej przednimi i bocznymi ścianami (1, 2) jest osadzona symetrycznie wspólna, tylna ściana (C), do której są przyłączone
przegubowo poziome obrzeża usytuowanych po obu jej stronach
półek (8), przy czym przednie ściany (1) są zakończone u dołu wychylnymi skrzydłami, złączonymi z dolną częścią tylnej ściany (C).
(7 zastrzeżeń)
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U1 (21) 122890 (22) 2014 03 12
(51) A61F 5/00 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61F 13/06 (2006.01)
(71) NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potęgowo
(72) ZIĘBA-RUSEVIČIUS JOANNA
(54)	Zewnętrzne wzmocnienie na łokcie i kolana
(57) Zewnętrzne wzmocnienie na łokcie i kolana stanowiące jednolity element charakteryzuje się tym, że wzmocnienie ma wycięcia profilujące (1.1, 1.2) oraz płaszczyzny dopasowujące (2) wzmocnienie do kształtu łokci i kolan, przy czym co najmniej warstwa
zewnętrzna wzmocnienia (3) wykonana jest z wodoodpornego
i brudoodpornego materiału tekstylnego odpornego na ścieranie
i rozdarcia, zaś warstwa wewnętrzna wzmocnienia umożliwia bezszwowe połączenie wzmocnienia z materiałem nośnym poprzez
laminowanie lub sklejenie.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) 122874 (22) 2014 03 10
(51) A47G 1/14 (2006.01)
(71) CICHOŃ RAFAŁ, Krzaki
(72) CICHOŃ RAFAŁ
(54) Podstawka, zwłaszcza do zdjęć fotograficznych
(57) Podstawka, zwłaszcza do zdjęć fotograficznych, wykonana

z paska materiału, którego oba końce są zagięte pod kątem, charakteryzuje się tym, że ma wygiętą do góry ściankę przednią (1, 7, 8, 9,
10, 11), która wraz z podstawą (2) i wygiętą do góry ścianką tylną (3)
tworzą otwartą od góry kieszeń (4), przy czym ścianka tylna (3),
po jej zagięciu w dół przechodzi w podporę (5).
(14 zastrzeżeń)

U1 (21) 122870 (22) 2014 03 07
(51) B02C 13/13 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) KALWAJ JERZY
(54) Wirnik rozdrabniacza bijakowego materiałów
ziarnistych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wirnik rozdrabniacza

bijakowego materiałów ziarnistych z konstrukcją zespołu bijaków
rozdrabniacza materiałów ziarnistych, przeznaczony zwłaszcza
do rozdrabniania ziaren zbóż, kukurydzy, kawy, pieprzu, cukru
i innych podobnych surowców w przetwórstwie rolno - spożywczym. Wirnik rozdrabniacza bijakowego, złożony z bijaków i sworzni, charakteryzuje się tym, że bijaki (4) zamocowane są wahliwie,
wzdłuż linii śrubowej, na sworzniach (3) i mają zmienną grubość
i długość, przy czym najdłuższe bijaki usytuowane są na zewnątrz
komory roboczej, a najkrótsze w jej części środkowej, w ten sposób,
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że zarys końców bijaków jest paraboliczny, zaś odstępy pomiędzy
nimi ustalone są przez tulejki dystansowe (5). Bijaki cienkie realizują
cięcie włóknistej okrywy nasiennej, bijaki grube rozpad udarowy
bezpostaciowego bielma, a zmienna długość zwiększa różnicę
prędkości między bijakiem a ziarnem i poprzez to zwiększa prędkość rozpadu ziarna zbóż.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122869 (22) 2014 03 07
(51) B02C 13/284 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) KALWAJ JERZY
(54)	Rozdrabniacz bijakowy materiałów ziarnistych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rozdrabniacz bijakowy

materiałów ziarnistych, zwłaszcza ziarna zbóż, kukurydzy, kawy,
pieprzu, cukru i innych podobnych surowców w przetwórstwie
rolno-spożywczym. Rozdrabniacz bijakowy materiałów ziarnistych,
złożony z korpusu, wirnika, sworzni z bijakami i sita, charakteryzuje się tym, że na sicie (6) umieszczone są progi rozdrabniające (10)
z trzech stopni, z dwoma powierzchniami poziomymi 2b i trzema
powierzchniami pionowymi 1a, o kątach między nimi równych 90°,
przy czym długość progów równa się szerokości sita po osadzeniu
go w rowkach, zaś pośrodku progów, wzdłuż obwodu, usytuowany
jest prostokątny kanał przelotowy 3c.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122894 (22) 2014 03 12
(51) B60Q 1/04 (2006.01)
F21V 17/18 (2006.01)
(71) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) WĘGIELEWSKI SZYMON
(54) Panel oświetlenia zewnętrznego pojazdu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest panel oświetlenia zewnętrznego pojazdu, zawierający dwie symetrycznie rozmieszczone lampy. Mocowanie każdej z lamp stanowi gniazdo (1) znajdujące
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się w obudowie pojazdu, w które wsunięty jest korpus (2) lampy
połączony z pojazdem połączeniem rozłącznym. Połączenie rozłączne każdego z korpusów (2) z pojazdem składa się z otworu (5)
znajdującego się w części środkowej (4) obudowy czołowej pojazdu, uchwytu połączonego trwale z korpusem (2) oraz śruby łączącej otwór (5) w części środkowej (4) obudowy czołowej pojazdu
z uchwytem. Połączenia rozłączne korpusów (2) z częścią środkową (4) obudowy czołowej pojazdu zasłonięte są zdejmowanym panelem maskującym (8), który połączony jest z częścią środkową (4)
obudowy czołowej pojazdu czterema zaczepami oraz zamkiem.
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 122845 (22) 2014 03 03
(51) B60R 21/34 (2011.01)
(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ
(54) Poduszka powietrzna podtrzymująca
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest poduszka powietrzna, która jest

przeznaczona do ochrony pieszego, uderzonego przez samochód
osobowy, przed odbiciem się od maski tego samochodu i uderzeniem pieszego w asfalt lub krawężnik. Poduszka zbudowana jest
z aluminium, plastiku oraz materiału pirotechnicznego. Posiada formę walca zamkniętego z góry denkiem i z dołu denkiem, a w środku posiada ładunek pirotechniczny, który znajduje się w dolnej
części walca (1) nad denkiem. Poduszka przytrzymująca, będąca
przedmiotem tego zgłoszenia ma za zadanie uniemożliwić odbicie
pieszego od maski, ma go przytrzymać, aż do czasu zatrzymania
pojazdu za pomocą rękawów (5). W tym celu schodzenie gazów
z poduszki jest wolniejsze niż normalnie. Poduszka jest otwierana
wybuchowo po uruchomieniu czujnika (8) w momencie, kiedy ciało pieszego znajdzie się na masce samochodu, bez poduszki lub
na której znajduje się otwarta już poduszka powietrzna (7).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122887 (22) 2014 03 12
(51) B60R 21/34 (2011.01)
(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ
(54) Samochodowy zestaw poduszek powietrznych
dla pieszych
(57) Przedmiotem wynalazku jest samochodowy zestaw podu-

szek dla pieszych, służący do zmniejszenia skutków działania siły kinetycznej uderzenia samochodu osobowego (12) w pieszego (13),
a potem na uniemożliwieniu pieszemu (13) odbicia się od samochodu (12) i uderzenia w szybę lub w asfalt. Centralna poduszka
powietrzna (1) jest dwustopniowa, bowiem jest ona połączona
na stałe z tylną poduszką powietrzną (4) za pomocą wentyli przesyłających gaz tylko w jedną stronę, z poduszki (1) do poduszki (4).
Ponadto poduszki boczne posiadają wentyle, wyprowadzające
gazy na zewnątrz. Uderzą one w pieszego (13) z obu boków przed
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samochodem (12) i „zgarną” go zanim pieszy (13) uderzy w pontonowo zamontowaną do samochodu (12) poduszkę (1). Urządzenie
posiada własny system kontroli w postaci czujnika wykrycia pieszego oraz czujnika odległości samochodu (12) do pieszego (13).
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 122895 (22) 2014 03 12
(51) B61D 13/00 (2006.01)
B61D 1/04 (2006.01)
(71) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) PIKUL MARCIN
(54) Wnętrze pojazdu szynowego
(57) Wnętrze pojazdu szynowego posiada trzy człony (1, 2, 3)

połączone łącznikami (5, 6) i kabinę motorniczego (4). W członie
pierwszym (1), pomiędzy drzwiami przednimi (7) i drzwiami tylnymi (8), w każdym z czterech rzędów po jednej i po drugiej stronie
znajdują się dwa siedzenia (11). W drugim członie (2), w każdym
z czterech rzędów po jednej i po drugiej stronie znajdują się dwa
siedzenia (11). W trzecim członie (3), pomiędzy drzwiami przednimi (9) i drzwiami tylnymi (10) w każdym z czterech rzędów po jednej
i po drugiej stronie znajdują się dwa siedzenia (11). W członie pierwszym (1), pomiędzy drzwiami tylnymi (8) i łącznikiem (5), po obu
stronach w każdym z dwóch rzędów po jednej i po drugiej stronie
znajduje się jedno siedzenie (11). W członie trzecim (3), po stronie
drzwi (9), w każdym z dwóch rzędów znajduje się jedno siedzenie,
a po stronie przeciwległej do drzwi (9) w każdym z czterech rzędów znajduje się jedno siedzenie (11), ponadto w członie trzecim (3)
za drzwiami tylnymi znajdują się dwa siedzenia (11) w jednym rzędzie. Siedzenia (11) znajdujące się w drugim i czwartym rzędzie
w członie pierwszym (1) pomiędzy drzwiami (7, 8), w członie drugim (2) i w członie trzecim (3) pomiędzy drzwiami (9, 10) są umieszczone tyłem do kabiny motorniczego (4), a pozostałe siedzenia (11)
są umieszczone przodem do kabiny motorniczego (4).
(5 zastrzeżeń)
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się z ostoi (1) członu skrajnego, posiadającej fragment podwozia (3)
przystosowany do zamontowania wózka napędowego oraz ostoi
członu środkowego posiadającej fragment podwozia przystosowany do zamontowania wózka tocznego. Fragment podwozia (3)
składa się z obniżonej podstawy (5) oraz połączonych z nią boków
uformowanych w nadkola (6) kół wózka. Fragment podwozia,
przystosowany do zamontowania wózka tocznego, składa się zaś
z obniżonej podstawy oraz połączonych z nią boków, uformowanych w nadkola kół wózka. Podstawy składają się odpowiednio
z umieszczonej centralnie poziomej płyty oraz przylegających
do nich dwóch przeciwległych pochylni nachylonych w dół. Kąt
nachylenia każdej z pochylni (10) nie przekracza 4,6°, zaś kąt nachylenia pochylni w podstawie ostoi członu środkowego nie przekracza 4,5°. Fragment podwozia, przystosowany do zamontowania
wózka tocznego, zawiera cztery nadkola, z kolei fragment podwozia (3) zawiera dwa nadkola (6). Nadkola (6) posiadają w środkowej
części schodkowe wcięcie (13), którego głębokość jest najmniejsza
przy krawędzi zewnętrznej ostoi (1) członu skrajnego i zwiększa się
w kierunku krawędzi połączenia nadkola (6) z podstawą (5).
(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 122883 (22) 2014 03 10
(51) B62D 63/02 (2006.01)
(71) KRAJEWSKI JERZY, Józefów
(72) KRAJEWSKI JERZY
(54) Dwudyszlowa przyczepa z wahaczami wleczonymi
(57) Wzór użytkowy dotyczy dwudyszlowej przyczepy samocho-

dowej z zastosowaniem sprzęgu dwupunktowego przyczepy poprzez równoległe połączenie dwu symetrycznie zamontowanych
w samochodzie (1) haków (2), sprzęganych z dwoma równoległymi zaczepami kulowymi (3) przyczepy, osadzonymi na dwu równoległych dyszlach (4), przy zastosowaniu jako układu jezdnego
dwu (lub jednego) wahacza wleczonego (5) obrotowego, zapewniającego skrętność obrotową wokół osi (6) pionowej w zakresie
360 stopni dla realizacji skrętu kół (7) podczas jazdy po łuku lub
cofania pojazdu z przyczepą.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122893 (22) 2014 03 12
(51) B61F 1/00 (2006.01)
B61D 17/10 (2006.01)
(71) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) SZCZEPANIAK DAWID
(54)	Zestaw ostoi niskopodłogowego pojazdu
szynowego, zwłaszcza tramwaju
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw ostoi niskopodłogowego pojazdu szynowego, zwłaszcza tramwaju, składający
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BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 122860 (22) 2014 03 06
(51) E01F 9/04 (2006.01)
(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ
(54) Profil plastikowy z odblaskiem
do ostrzegania o tym, iż na przejściu dla pieszych
znajduje się pieszy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest plastikowy profil (6) z odblaskiem (5). Profil plastikowy działa kiedy jest ciemno, ma on za zadanie wcześniejsze ostrzeżenie kierowcy o tym, że na przejściu dla
pieszych (2) znajduje się pieszy (3), zanim wiązka światła (13) ze świateł mijania jego samochodu (7) oświetli przejście dla pieszych (2),
ostrzeżenie odbywa się poprzez powstanie przerwy-strefy cienia (4)
na linii odblasku (5), którą widzi kierowca z samochodu (7). Profil
plastikowy (6) wraz z odblaskiem (5) jest zamontowany w jezdni za przejściem dla pieszych (2) pod kątem w stosunku do tego
przejścia (2). Profil wykonany jest z odpornego na ścieranie plastiku,
posiada w części wystającej w jezdni kształt półokrągły, półokrągła część profilu (6) jest w połowie matowa a w połowie posiada
odblask na swojej powierzchni (5). Część dolna profilu ma kształt
odwróconego wierzchołkiem do dołu trójkąta równobocznego.
Na jezdniach dwukierunkowych profil można montować po obu
stronach przejścia dla pieszych (2), przy czym jest on zawsze zwrócony odblaskiem (5) w kierunku przejścia (2).
(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 12 01

U1 (21) 122863 (22) 2014 03 06
(51) E01F 9/011 (2006.01)
E01F 9/016 (2006.01)
G08G 1/09 (2006.01)
G09F 13/42 (2006.01)
F21S 9/04 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(71) BIERNAT DAWID P.P.U.H. DEJW, Limanowa
(72) BIERNAT DAWID
(54) Innowacyjny znak drogowy zmiennej treści
wraz z lampą uliczną diodową LED z niezależnym
ekologicznym źródłem zasilania, napędzany energią
przejeżdżającego pojazdu
(57) Znak drogowy o zmiennej treści przedstawiony na rysunku

wyposażony jest w lampę diodową. Znak, lampa czerpie energię
z akumulatora doładowywanego przez turbinę wiatrową o spe-
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cyficznej konstrukcji składającą się z niezależnych regulowanych
łopat, poruszaną głównie na skutek zawirowań powietrza powstających podczas przejazdu pojazdu mechanicznego jak i wiejącego
wiatru.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122852 (22) 2014 03 04
(51) E04B 1/00 (2006.01)
(71) PIWOWAR ROBERT, Kraków
(72) PIWOWAR ROBERT
(54) Balkon lekkiej konstrukcji
(57) Balkon lekkiej konstrukcji do mocowania na istniejących budynkach lub do zastosowania w nowym budownictwie charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w kotwy (6), na których montowane są belki przedłużające balustradę (5), która wyposażona jest
w słupki (12) umożliwiające montaż poszycia zewnętrznego (4) oraz
w podest wykonany z desek tarasowych ułożonych na dźwigarach
tworzących kratownicę obniżoną względem ramy nośnej (1) o grubość desek tarasowych o szczelinach pomiędzy deskami tarasowymi umożliwiającymi odprowadzanie wody do płyty odprowadzającej wodę (9).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123686 (22) 2014 12 30
(51) E04B 9/30 (2006.01)
E04B 9/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(31) U201402452
(32) 2014 03 12
(33) UA
(71) POLISCHUK OLEH MYKOLAIOVYCH, Kijów, UA
(72) POLISCHUK OLEH MYKOLAIOVYCH, UA
(54) Węzeł mocowania sufitu napinanego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest węzeł mocowania

sufitu napinanego zawierający profil (1), który ma co najmniej jedno górne, pionowe żebro (2) z możliwością zamocowania na powierzchni prostopadłej obszaru sufitu napinanego, dolne, pionowe,
przyścienne żebro (3) i dolne, pionowe żebro (4) oddalone od ściany, co najmniej jedną poziomą półkę (5) łączącą dolne żebra (3, 4)
pionowe, które tworzą otwartą wnękę dla instalacji w niej harpuna (7) z zamocowanym na nim płótnem (8). Na dolnym, pionowym
żebrze (4) oddalonym od ściany, z przeciwległej strony wnęki jest
występ mocujący (9) a harpun (7) wykonany jest jako kształtownik,
który ma pionowy profilowy element (10) powtarzający konfigurację wnęki i ma połączony z nim elastyczny poziomy profilowy
element (11) wykonany z wewnętrznym zaczepem mocującym (12)
odpowiadającym konfiguracji występu mocującego (9) na dolnym,
pionowym żebrze (4).
(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122848 (22) 2014 03 03
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(71) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo
(72) KREFT GRZEGORZ; ODWALD KAZIMIERZ
(54)	Element pokrycia dachowego
(57) Element pokrycia dachowego (1) wytworzony z materiału pły-

towego o kształcie zbliżonym do prostokąta, z pierwszą krawędzią
boczną (2) i drugą krawędzią boczną (3) oraz krawędzią dolną (4)
i krawędzią górną (5), posiadający serię modułów (6), ułożonych
od pierwszej krawędzi bocznej (2) do drugiej krawędzi bocznej (3),
powstałych z wyprofilowania o kształcie zbliżonym do fali i zawierającego równoległe do krawędzi dolnej (4) i krawędzi górnej (5)
przetłoczenie dolne (9), przetłoczenie górne (10) i przynajmniej
jedno przetłoczenie środkowe (11). Przetłoczenie dolne (9) ma postać podgięcia dolnego (12) i posiada w dolnej części zakończenie
w postaci podwójnie łukowatego zagięcia najpierw do wewnątrz
elementu pokrycia dachowego (1) łukiem o promieniu pierwszym
R1 a następnie na zewnątrz łukiem o promieniu drugim R2, wyprowadzonego w odcinek prosty końcowy równoległy do podgięcia
dolnego (12). Przetłoczenie górne (10) ma postać podgięcia górnego (13), które w dolnej swej części zakończone jest podwójnie
łukowatym zagięciem skierowanym najpierw w kierunku półki
górnej (17) elementu pokrycia dachowego (1) łukiem o promieniu trzecim R3, a następnie w kierunku przeciwnym łukiem o promieniu czwartym R4, a potem przechodzącym w odcinek prosty
wewnętrzny, równoległy do podgięcia górnego (13), połączony
łukiem o promieniu piątym R5 z powierzchnią sąsiadującego z nim
modułu (6), leżącego bliżej przetłoczenia dolnego (9). Przetłoczenie
środkowe (11) ma postać podgięcia środkowego (14), które zakończone jest w dolnej części podwójnie łukowatym zagięciem skierowanym najpierw w kierunku półki górnej (17) elementu pokrycia
dachowego (1) łukiem o promieniu szóstym R6, a następnie w kierunku przeciwnym łukiem o promieniu w siódmym R7, a potem
przechodzącym w odcinek prosty środkowy, równoległy do podgięcia środkowego (14) połączony łukiem o promieniu ósmym R8
z powierzchnią sąsiadującego z nim modułu (6), leżącego bliżej
przetłoczenia dolnego (9).
(3 zastrzeżenia)

Nr 19 (1088) 2015

są połączone poprzeczną śrubą (10), która jest przełknięta przez
ich otwory i swobodnie przechodzi przez wydrążenie korpusu (5),
a na poprzecznej śrubie (10) jest osadzone ucho (15) wzdłużnej,
oczkowej śruby (14), i że po zewnętrznej stronie korpusu (5) znajduje się dociskowa nakładka (6) z otworem, przez który przechodzi
oczkowa śruba (14), natomiast w szczelinie oddzielającej nakładkę (6) od korpusu (5) są umieszczone pręty ogrodzeniowych przęseł
zaciśnięte w niej nakrętką (19) osadzoną na oczkowej śrubie (14).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 122847 (22) 2014 03 03
(51) E06B 7/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(71) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierz Osiedle
(72) GŁOGOWSKI TOMASZ
(54) Nawiewnik okienny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji nawiewnika

pozwalającego na uzyskanie optymalnych parametrów izolacyjności i użytkowania, a szczególnie do ustawienia optymalnego
strumienia świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Nawiewnik okienny charakteryzuje się tym, że ma bazową ściankę (3) ze stałym żebrem (14) zwieńczoną sprężystym żebrem (4}
oraz posiada krótką ściankę (5) połączoną za pomocą profilowego
zawiasu (6) z uchylną przesłoną (7), wyposażoną w komorę izolacyjną (10), której wewnętrzna ścianka (11) ze swoimi wypustami (12)
i (13) tworzy komorę izolacyjną (15) wraz ze sprężystym żebrem (4)
oraz stałym żebrem (14) bazowej ścianki (3) w stanie zamkniętym
tej przesłony. Sprężyste żebro (4) wraz z uchylną przesłoną (7) i występem (12) stanowi zamek zatrzaskowy w stanie zamkniętym tej
przesłony.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122885 (22) 2014 03 11
(51) E04H 17/14 (2006.01)
(71) GŁUSZEK MICHAŁ, Jaworzyna Śląska
(72) GŁUSZEK MICHAŁ
(54)	Złącze zaciskowe do mocowania kratowych przęseł
ogrodzeniowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze zaciskowe

do mocowania kratowych przęseł ogrodzeniowych na słupach nośnych, przeznaczone do montażu różnego rodzaju ogrodzeń. Złącze zaciskowe do mocowania kratowych przęseł ogrodzeniowych
na słupie nośnym, wyposażone w obejmę otaczającą słup i elementy wsporcze do ustalania przęseł ogrodzeniowych, charakteryzuje
się tym, że obejma (4) ma zarys zbliżony do litery U, a jej ramiona (7)
są zagłębione w zamykającym ją i przylegającym do słupa wsporczym korpusie (5), przy czym końcówki (9) ramion (7) obejmy (4)

U1 (21) 122864 (22) 2014 03 06
(51) E06B 9/42 (2006.01)
(71) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA,
Sieradz
(72) BEDNAREK RYSZARD; BILSKI ZDZISŁAW

Nr 19 (1088) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Obciążnik zbliżeniowy rolety okiennej
(57) Obciążnik zbliżeniowy rolety okiennej posiada osłonę obciążnika (1), w której umieszczona jest rurka obciążająca (2) z łożyskiem (3) i ściankami bocznymi (4).
(1 zastrzeżenie)
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(54) Przyrząd do montażu frontów meblowych szuflad
oraz frontów meblowych uchylnych
(57) Przyrząd do montażu frontów meblowych szuflad oraz fron-

tów meblowych uchylnych przeznaczony jest do odwzorowania
punktów montażowych na froncie bezpośrednio z uchwytów zamontowanych w mechanizmach szuflad lub podnośników. Przyrząd zbudowany jest z przezroczystej płytki (1), w której wywiercone są otwory (2), płaskowników blokujących (3, 4), regulowanych
wkrętami (7) i pręta z płytką (8), który jest blokowany wkrętami (9),
oraz pręta ustalającego w kształcie punktaka (10). Płaskownikami (3, 4), oraz prętem z płytką (8) ustawiamy płytkę (1) względem
uchwytów montażowych i korpusu szafki meblowej, a następnie
przenosimy na wewnętrzną stronę frontu meblowego tak, aby
płaskownik (3) i płytka pręta (8) dolegały do krawędzi, odpowiednio bocznej i dolnej. Następnie za pomocą pręta ustalającego (10)
punktujemy w odpowiednich otworach (2), wyznaczając miejsca
mocowania uchwytów.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 122846 (22) 2014 03 03
(51) F02M 21/02 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
(71) LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(72) ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF
(54)	Elektromagnetyczny wtryskiwacz gazu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektromagnetyczny

wtryskiwacz gazu posiadający korpus wtryskiwacza wraz z dyszą,
króciec wlotu, zespół cewki elektromagnetycznej oraz współpracujące ze sobą tłoczek ze sprężynką i stopka osadzone w korpusie
cewki charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w rozpylacz (5),
którego kadłub (6) jest zamocowany w dyszy wtryskiwacza (3), przy
czym kadłub (6) ma osadzoną obrotowo wokół osi podłużnej (Z)
rozpylacza (5) tuleję (7) z umieszczoną w niej końcówką dopływową (8). Pomiędzy tulejką (7) a kadłubem (6) utworzona jest pierścieniowa komora ssawna (9), w której znajduje się wylot końcówki
dopływowej (8).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123900 (22) 2015 03 13
(51) F21S 2/00 (2006.01)
F21S 4/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21L 14/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 101/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
F21W 121/00 (2006.01)
F21W 131/00 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
H05B 33/00 (2006.01)
(31) 201430345
(32) 2014 03 13
(33) ES
(71) SIMON, S.A.U., Barcelona, ES
(72) PLAJA MIRÓ SALVI, ES; RIQUÉ REBULL ADRIÁ, ES
(54)	Urządzenie oświetleniowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie oświetle-

niowe, z obudową ochronną, która chroni lampy (3), znajdujące
się wewnątrz, złożone z obudowy (2) i pokrywy przedniej (5),
która jest przymocowana do obudowy (2) przy pomocy systemu mocowania.
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 122897 (22) 2014 03 13
(51) F16B 12/00 (2006.01)
(71) KAWEŁCZYK GRZEGORZ, Łódź
(72) KAWEŁCZYK GRZEGORZ
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U1 (21) 122841 (22) 2014 03 03
(51) F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(71) KLUŚ SYLWESTER, Piaseczno Kamionka
(72) KLUŚ SYLWESTER
(54) Profil narożny LED
(57) Profil narożny LED w postaci kątowego korytka, charakteryzuje się tym, że korytko (1) ma otwarte trapezowe kanały (2), (3) oraz
na bocznej ściance (4) ma kanałki (5), (6), (7), (8) przy czym kanał (2)
ma gniazdo (9) z półkami (10), (11) oraz kanałek (12). Kanałki (5), (6)
mają kształt prostokątny, a kanałki (7), (8), (12) mają kształt trójkątny.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122842 (22) 2014 03 03
(51) F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2006.01)
(71) KLUŚ SYLWESTER, Piaseczno Kamionka
(72) KLUŚ SYLWESTER
(54) Profil kształtowy LED,
zwłaszcza do montażu w podłodze
(57) Profil kształtowy LED, zwłaszcza do mocowania w podłodze

mający postać korytka charakteryzuje się tym, że korytko (1) ma
kształt prostokątny oraz dwa wydłużone przykrywające płat (2), (3),
przy czym korytko (1) ma od spodu prowadnice (4) o kształcie teowym, w górnej części ma stożkowe gniazdo (5) z półkami (6), (7),
oraz wystające krawędzie (8), (9), na ściankach bocznych od strony
zewnętrznej wykonane są wzdłużne rowki (10), (11), a wydłużone
przykrywające płaty (2), (3) są zbieżne ku końcowi i mają na wierzchniej powierzchni wzdłużne rowki (12), (13). Profil kształtowy przeznaczony jest do mocowania przezroczystej oprawy oświetleniowej typu LED zapewniający ochronę mechaniczną i termiczną dla
zamontowanych diod.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122843 (22) 2014 03 03
(51) F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(71) KLUŚ SYLWESTER, Piaseczno Kamionka
(72) KLUŚ SYLWESTER
(54) Profil LED do mocowania na krawędzi stopni
schodów i podestów
(57) Profil LED do mocowania na krawędzi stopni schodów i po-

destów w postaci nakładki kątowej mającej wydłużony płat przykrywający i pionowe ramię, charakteryzuje się tym, że wydłużony płat
przykrywający (1) na powierzchni zewnętrznej lekko wypukłej ma
wzdłużne kanałki (2) i na wewnętrznej powierzchni od strony końcowej ma kanałek (3), a pionowe ramię (4) od strony podstawy (5)
ma kanał (6) otwarty od strony wewnętrznej ramienia i w narożu ma
otwarty cylindryczny kanał (7) pogłębiony pionowym kanałem (8)
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z bocznymi kanałkami (9), (10), oraz od strony wewnętrznej w pionowym ramieniu (4) wykonany jest pół cylindryczny kanałek (11)
i trapezowy kanałek (12). Korzystnie wzdłużne kanałki (2) i (9) mają
kształt prostokątny, a kanałki (3) i (10) mają kształt trapezowy.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123878 (22) 2015 03 06
(51) F21V 29/00 (2015.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
(31) 201430344
(32) 2014 03 13
(33) ES
(71) SIMON, S.A.U., Barcelona, ES
(72) PLAJA MIRÓ SALVI, ES; RIQUÉ REBULL ADRIÁ, ES;
JORDANA CASAMITJANA FRANCESC, ES
(54)	Urządzenie oświetleniowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie oświetle-

niowe, z jedną lub wieloma lampami (3), które emituje ciepło w kierunku przeciwnym do radiacji, charakteryzujące się tym, że ma
obudowę (2) wykonaną z materiału o wysokim przewodnictwie
cieplnym, do której przymocowany jest uchwyt lampy (4), przy
czym obudowa (2) także tworzy część boków urządzenia oświetleniowego (1).
(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 122882 (22) 2014 03 10
(51) F23B 30/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
(71) GUMKOWSKI MACIEJ, Poznań
(72) GUMKOWSKI MACIEJ
(54) Palnik kotła na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik kotła na paliwo

stałe, mający zastosowanie w piecach centralnego ogrzewania
małych i średnich obiektów budowlanych. Palnik charakteryzuje
się tym, że od strony podajnika paliwa (4) ma obwiedniowy kołnierz (9), do którego zamocowana jest na zawiasie (10) płyta (11),
będąca podstawą korpusu osłonowego (12), do której, w jej otworach łączących korpus (12) z wnętrzem palnika, zamocowany jest
wylot podajnika paliw (4) oraz podgrzewacz paliwa (13), a także
końcówka zespołu zazębiającego pierścień zębaty (14) komory rotacyjnej (1) z mechanizmem napędowym (3), ponadto w korpusie
osłonowym (12) usytuowana jest komora wentylatora (15), której
wylot połączony jest z komorą nadmuchową (7) palnika, zaś kołnierz (9) i płyta (11) mają elementy łączące (16).
(1 zastrzeżenie)

Nr 19 (1088) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

U1 (21) 122884 (22) 2014 03 11
(51) F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/15 (2006.01)
(71) SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(72) ZAPAŁA ROBERT; SYPEK GRZEGORZ;
MAJDAŃSKI ANDRZEJ; MAJ MAREK; WICHE JAROSŁAW
(54) Wyrzutnia instalacji wentylacyjnej
(57) Wyrzutnia instalacji wentylacyjnej do regulacji temperatury

lub różnicy ciśnienia w przestrzeni pomieszczeń wentylowanych
wyposażona jest w przepustnicę z trzema niezależnymi sekcjami z trzema niezależnymi napędami, z których każda sekcja ma
po dwie pary przeciwnie obracanych osi (5) piór, napędzanych
tym samym siłownikiem poprzez mechanizm cięgnowy w układzie równoległoboku, składający się z dwóch przeciwbieżnie
liniowo przemieszczalnych cięgien (13), połączonych obrotowo
na sworzniach (15) na jednych końcach z przeciwbieżnie obracanymi, współpracującymi ze sobą wycinkami zębatymi (14), zaś
na drugich końcach, połączonych obrotowo na sworzniach (15)
z dźwigniami (12), przy czym siłownik sprzężony jest ze wydłużoną osią (5’) napędową jednego z piór, połączoną z jednym z wycinków zębatych (14), zaś osie (5) napędzane pozostałych trzech
piór połączone są odpowiednio z drugim wycinkiem zębatym (14)
oraz z dźwigniami (12).
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122873 (22) 2014 03 07
(51) F42D 1/08 (2006.01)
F42D 1/14 (2006.01)
(71) GÓRSKI KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WANIKA, Siemianowice
Śląskie
(72) GÓRSKI KAMIL
(54) Nabijak górniczych otworów strzałowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nabijak górniczych

otworów strzałowych. Nabijak ma kształt odcinka rury (1), zakończonego z jednej strony płaskim dnem (2) i posiadającego na swojej długości zasadniczo równomiernie rozmieszczone poprzeczne,
lite przegrody (3).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

U1 (21) 122886 (22) 2014 03 12
(51) F42B 1/02 (2006.01)
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 12/18 (2006.01)
F42B 1/032 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław
(72) ŚLIWIŃSKI JANUSZ; LUDAS MICHAŁ; CZUBATY ŁUKASZ
(54)	Ładunek kumulacyjny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ładunek kumulacyjny,

który charakteryzuje się tym, że w dolnej części obudowy (1) zamocowane są uchwyty (8), w których zamontowane są nóżki (9),
natomiast na jej powierzchni zewnętrznej zamocowane są obejmy (10) nóżek (9) oraz zaczepy montażowe (11). Nóżki (9) zawierają
prowadnice (12), w których umieszczone są trzpienie (13) połączone łącznikami przegubowymi (14) ze stopami magnetycznymi (15)
oraz elementy blokujące (16). Uchwyty (8) mają śruby blokujące (17),
natomiast pokrywa (3) zawiera zaczepy paska nośnego (18).
(4 zastrzeżenia)

FIZYKA
U1 (21) 122858 (22) 2014 03 05
(51) G01C 9/26 (2006.01)
(71) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice
(72) SŁOWIK EMILIAN
(54) Poziomnica z modułem elektronicznym
(57) Poziomnica z modułem elektronicznym charakteryzuje się

tym, że wykonana jest z aluminiowego profilu (1), i ma cieczowy
wskaźnik poziomu (2) w kształcie walca i cieczowy wskaźnik pionu (3) w kształcie soczewki, przy czym cieczowy wskaźnik poziomu (2) zaopatrzony jest u swych końców w podwójne porównawcze pierścieniowe linie (4). Aluminiowy profil (1) ma w górnej części
jedną poziomą ergonomiczną bruzdę (5), natomiast w dolnej części
cztery poziome ergonomiczne bruzdy (5) oraz w otworze chwytnym ma osadzoną obudowę (6) z wgłębieniami na palce ręki użytkownika. Ponadto poziomnica wyposażona jest w elektroniczny
moduł (7) z cyfrowym wyświetlaczem (8).
(2 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122855 (22) 2014 03 05
(51) G01N 1/02 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) MAZUR JACEK; PANASIEWICZ MARIAN;
SOBCZAK PAWEŁ; ZAWIŚLAK KAZIMIERZ;
NADULSKI RAFAŁ
(54) Przyrząd do wycinania próbek
(57) Przyrząd do wycinania próbek, zawierający podstawę (3),
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(54) Przyrząd do pomiaru pęcznienia ziarnikaów
(57) Prostopadle do podstawy (1) zamocowany jest cylinder (2),

a w nim osadzony jest suwliwie tłok (5), w którego perforowanym
dnie (7) współosiowo zamocowany jest pierwszy koniec trzpienia (6), zaś drugi koniec wystaje ponad tłok (5), przy czym podstawa (1) wraz z cylindrem (2) stanowią otwarty od góry pojemnik.
Materiał do badania pęcznienia umieszcza się w cylindrze (2) pomiędzy podstawą (1) a tłokiem (5).
(4 zastrzeżenia)

do której zamocowane są dwie kolumny (4, 5), przy czym na pierwszej kolumnie (4) sadzona jest suwliwie tuleja (8) zaopatrzona
w hak (10), na którym opiera się zespół tnący (1) zawierający pierwszy nóż (12) i drugi nóż (13) połączone ze sobą za pomocą połączeń
śrubowych (17a, 17b).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122896 (22) 2014 03 13
(51) G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(72) PIOTROWSKI MICHAŁ; MROZIŃSKI STANISŁAW;
BURAK MICHAŁ
(54) Przyrząd do badania wytrzymałościowych próbek
o kształcie pierścieniowym
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do badań wy-

trzymałościowych próbek o kształcie pierścieniowym, generujący
powstanie naprężeń w jednym przekroju stanowiący oprzyrządowanie laboratoryjne do badań własności mechanicznych zwłaszcza
w próbach statycznego rozciągania i od zerowo tętniących badań
zmęczeniowych w kierunku rozciągania. Przyrząd ma dwa symetryczne uchwyty (2) z półtarczą (1), która połączona jest sztywno
z oprawą (3), przy czym w łączenie wbudowany jest mechanizm
blokujący, blokujący przesuw i eliminujący luzy elementu (1), względem elementu (3) zaś symetrycznie po obu stronach usytuowany
jest mechanizm śrubowy (5), ze sprężyną napinającą (4), eliminujący luz montażowy uchwytów (2) w gniazdach montażowych.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 123473 (22) 2014 10 22
(51) H05K 5/00 (2006.01)
G12B 9/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) ŚCIANA ARTUR; KRZESIMOWSKI DAMIAN
(54) Obudowa urządzenia elektronicznego
(57) Obudowa mająca postać prostopadłościennego korpusu

utworzonego z górnej i dolnej części, połączonych śrubami poprzez uszczelkę, charakteryzuje się tym, że górna część korpusu (E2)
wyposażona jest w poliwęglanowy przezroczysty ekran (E9), a dolna część korpusu (E5), od spodniej strony, posiada kanały, w których
umieszczone są magnesy stałe (E1), korzystnie w postaci pasków.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122856 (22) 2014 03 05
(51) G01N 33/02 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) MAZUR JACEK; PANASIEWICZ MARIAN;
SOBCZAK PAWEŁ; ZAWIŚLAK KAZIMIERZ;
ANDREJKO DARIUSZ

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

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

406983
407291
407360
407365
407366
407367
407368
407369
407372
407375
407376
407377
407379
407380
407381
407382
407383
407385
407386
407387
407388
407389
407390
407391
407392
407393
407394
407395
407396
407397
407398
407399
407401
407402
407403
407404
407405
407406
407407
407409
407410
407411
407414
407415
407416
407417
407419
407420
407421

A61B (2006.01)
G01N (2006.01)
C08J (2006.01)
F02B (2006.01)
F21V (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
E04D (2006.01)
A01M (2006.01)
A47B (2006.01)
B60R (2006.01)
E21D (2006.01)
A61K (2006.01)
G01L (2006.01)
G01L (2006.01)
F02K (2006.01)
B32B (2006.01)
A47B (2006.01)
F02G (2006.01)
A61B (2006.01)
H05B (2006.01)
C12N (2006.01)
E04D (2006.01)
A63B (2006.01)
A61K (2006.01)
C07C (2006.01)
A63H (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
F22G (2006.01)
G01R (2006.01)
F02K (2006.01)
G08B (2006.01)
A23L (2006.01)
H01S (2006.01)
B65F (2006.01)
E05C (2006.01)
A61C (2006.01)
H05B (2006.01)
C08J (2006.01)
C08J (2006.01)
C08L (2006.01)
F02B (2006.01)
F04C (2006.01)
F41G (2006.01)
F23K (2006.01)

7
39
24
31
35
4
4
29
2
6
15
31
8
38
39
32
14
6
32
6
45
26
29
9
8
18
9
20
20
20
21
21
36
41
33
42
5
43
16
30
7
44
24
24
25
31
33
37
36

407422
407423
407424
407425
407426
407427
407428
407429
407431
407432
407433
407434
407437
407438
407439
407441
407442
407443
407444
407445
407446
407448
407451
407453
407454
407455
407457
407458
407459
407460
407461
407462
407463
407464
407465
407466
407467
407468
407469
407471
407472
407474
407475
407476
407480
407483
407484
407485
407486

E04H (2006.01)
G01R (2006.01)
D06F (2006.01)
A61G (2006.01)
B01F (2006.01)
F24J (2006.01)
B65G (2006.01)
B21D (2006.01)
A01M (2006.01)
A01M (2006.01)
F26B (2006.01)
G01N (2006.01)
H01H (2006.01)
B65D (2006.01)
G01M (2006.01)
H04N (2011.01)
E04B (2006.01)
A24D (2006.01)
C07F (2006.01)
G01B (2006.01)
F01K (2006.01)
B65G (2006.01)
F02G (2006.01)
G01N (2006.01)
F24D (2006.01)
B60W (2006.01)
C23G (2006.01)
C23G (2006.01)
B01D (2006.01)
B01D (2006.01)
E02D (2006.01)
C08L (2006.01)
B23K (2006.01)
A47G (2006.01)
B24D (2006.01)
B21D (2006.01)
E06B (2006.01)
C08L (2006.01)
F16G (2006.01)
C10L (2006.01)
F04D (2006.01)
G07B (2006.01)
C12N (2006.01)
E02D (2006.01)
E06B (2006.01)
B29D (2006.01)
B60C (2006.01)
C25D (2006.01)
C25D (2006.01)

29
41
27
7
10
37
16
11
2
3
37
40
43
16
39
44
28
5
22
38
31
17
32
40
36
15
27
27
9
10
28
24
12
6
13
11
30
25
34
25
34
42
26
28
30
13
14
27
27

407487
407488
407489
407490
407491
407492
407493
407494
407495
407496
407497
407498
407499
407500
407501
407502
407503
407504
407505
407506
407507
407508
407511
407512
407513
407514
407515
407517
407518
407519
407521
407523
407524
407540
407940
408367
408519
409984
410053
410054
410115
410125
410127
410136
410143
410149
410151
410158
410176

C05G (2006.01)
F41J (2009.01)
F16D (2006.01)
A21D (2006.01)
B60M (2006.01)
F03B (2006.01)
C12N (2006.01)
B62B (2006.01)
C10J (2006.01)
G01N (2006.01)
A22C (2006.01)
A62C (2006.01)
G08B (2006.01)
G01R (2006.01)
G01R (2006.01)
B65F (2006.01)
B42D (2006.01)
G01R (2006.01)
H02K (2006.01)
C01B (2006.01)
F21V (2006.01)
H05B (2006.01)
B63B (2006.01)
F16K (2006.01)
G01N (2006.01)
G06Q (2012.01)
A61H (2006.01)
B29C (2006.01)
B22D (2006.01)
A23B (2006.01)
F16J (2006.01)
F16J (2006.01)
H05B (2006.01)
A01N (2006.01)
E02D (2006.01)
G01C (2006.01)
A63F (2014.01)
F24H (2006.01)
B01J (2006.01)
C07C (2006.01)
B01J (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
A61G (2006.01)
H01B (2006.01)
H01L (2006.01)
C22B (2006.01)
C07D (2006.01)

17
37
34
3
14
33
26
15
25
40
3
9
42
40
41
16
14
41
43
17
35
45
16
35
40
42
8
13
12
3
35
34
44
3
28
38
9
36
11
18
10
4
4
5
7
43
43
26
21
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

410196
410226
410270
410348
410353
410355
410358

B01J (2006.01)
C22C (2006.01)
B60P (2006.01)
C07F (2006.01)
C08G (2006.01)
C08G (2006.01)
C08G (2006.01)

11
27
14
22
22
23
23

410360
410363
410364
410413
410522
410590
410591

C08G (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
B23K (2006.01)
A01K (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)

23
21
21
12
2
18
18

410592
410593
410594
411455
411470

C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
G01M (2006.01)
E06B (2006.01)

19
19
20
39
30

Wykaz numerowy wzorów użytkowych
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

122841
122842
122843
122844
122845
122846
122847
122848
122852
122855
122856
122857
122858
122860
122863

F21V (2006.01)
F21V (2006.01)
F21V (2006.01)
A47C (2006.01)
B60R (2011.01)
F02M (2006.01)
E06B (2006.01)
E04D (2006.01)
E04B (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
A47C (2006.01)
G01C (2006.01)
E01F (2006.01)
E01F (2006.01)

54
54
54
46
49
53
52
52
51
56
56
47
55
51
51

122864
122865
122866
122868
122869
122870
122873
122874
122882
122883
122884
122885
122886
122887
122889

E06B (2006.01)
A47F (2006.01)
A47F (2006.01)
A47C (2006.01)
B02C (2006.01)
B02C (2006.01)
F42D (2006.01)
A47G (2006.01)
F23B (2006.01)
B62D (2006.01)
F24F (2006.01)
E04H (2006.01)
F42B (2006.01)
B60R (2011.01)
A41D (2006.01)

52
47
48
47
49
48
55
48
54
50
55
52
55
49
46

122890
122891
122892
122893
122894
122895
122896
122897
122900
123473
123686
123878
123900

A61F (2006.01)
A41F (2006.01)
A47F (2006.01)
B61F (2006.01)
B60Q (2006.01)
B61D (2006.01)
G01N (2006.01)
F16B (2006.01)
A45D (2006.01)
H05K (2006.01)
E04B (2006.01)
F21V (2015.01)
F21S (2006.01)

48
46
47
50
49
50
56
53
46
56
51
54
53

B. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
znakach towarowych

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

438469
(220) 2015 02 04
SZOSTAK JANUSZ MILENIUM MEDIA AWPK Kożuszki
Parcel
(540) express SPORTOWY

(210)
(731)

442847
(220) 2015 05 25
POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa
(540) Perlage

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 41
(210) 438635
(220) 2015 02 06
(731) STRZELBICKI KRZYSZTOF Wrocław
(540) D

(531) 27.01.06, 27.05.01, 26.01.18, 26.02.01, 29.01.03
(511) 9, 35, 42
(210) 440237
(220) 2015 06 07
(731) CIOSEK MARCIN ANTONI Skrzeszew
(540)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(511) 33
(210)
(731)
(540)
(511)

442849
(220) 2015 05 25
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA Poznań
EPIFANIA
16, 41, 45

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

442850
(220) 2015 05 25
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA Poznań
SZTANDAR BIBLIJNY
16, 41

442851
(220) 2015 05 25
PHU DARMA M. BULANDRA B. ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA Gumna
(540) www.twojeczesci24.pl
(511) 35, 37, 39

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 26.01.03
(511) 9, 10, 18, 25

(210) 442852
(220) 2015 05 25
(731) KORCZYK RAFAŁ P.R.U.H. INKOMET-ERTECH Skidziń
(540) INKOMET - ERTECH RK

(210) 441584
(220) 2015 05 29
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW Pławno
(540) MJ24

(531) 27.05.01
(511) 2, 5, 29, 34, 35, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

441691
(220) 2015 05 29
GAWROŃSKI ZBIGNIEW Pławno
MEDIJUANA
9, 36, 38, 42

(210) 442005
(220) 2015 06 03
(731) KEMILEW IWONA Warszawa
(540) kemilew

(531) 14.01.01, 15.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 6, 7
(210) 442853
(220) 2015 05 25
(731) AMC Pharma Limited Londyn, GB
(540) LUTEIN PLUS

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.04
(511) 5, 29
442854
(220) 2015 05 25
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brześć Kujawski
(540) FASAKOL
(511) 1, 2, 19

(210)
(731)
(531) 03.11.02, 25.07.07, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 5, 41, 44
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442855
(220) 2015 05 25
LEOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Leolandia
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 27.05.01
(511) 16, 20, 28
442856
(220) 2015 05 25
ODROWĄŻ-GĘSIOR JOLANTA MAGDALENA FIRMA
KOSMETYCZA GLAZEL VISAGE Bielsko-Biała
(540) Glazel Visage
(511) 3

(210)
(731)

442856
(220) 2015 05 25
ODROWĄŻ-GĘSIOR JOLANTA MAGDALENA FIRMA
KOSMETYCZA GLAZEL VISAGE Bielsko-Biała
(540) Glazel Visage
(511) 3

61

(210) 442862
(220) 2015 05 25
(731) E. & J. Gallo Winery Modesto, US
(540) ANDRÉ A

(531) 24.01.05, 24.09.02, 25.01.05, 27.05.01
(511) 33
442863
(220) 2015 05 25
ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) AWIA Smart LIGHT
(210)
(731)

(210)
(731)

442857
(220) 2015 05 25
PHU DARMA M. BULANDRA B. ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA Gumna
(540) TWOJECZESCI24

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.04.02, 29.01.01
(511) 9
442864
(220) 2015 05 25
GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Skawina
(540) Cafe ProVita
(210)
(731)

(531) 17.01.02, 24.15.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(511) 35, 37, 39
442858
(220) 2015 05 25
OFICYNA LITERATÓW RÓJ FILM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Ekspres Reporterów
(511) 16, 35, 41

(210)
(731)

442859
(220) 2015 05 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) BONELLA
(511) 5
(210)
(731)

442860
(220) 2015 05 25
FOR NATURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Toruń
(540) for Nature Solutions
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 4
(210) 442861
(220) 2015 05 25
(731) SKAŁBANIA JAKUB Warszawa
(540) Netwise

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 42

(531) 05.07.01, 27.05.01, 29.01.07
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

442865
(220) 2015 05 25
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA Poznań
TERAŹNIEJSZA PRAWDA
16, 41

442866
(220) 2015 05 25
SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU
BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wróblów
(540) Veggie day
(511) 29
(210)
(731)

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

442867
(220) 2015 05 25
SZYMOWSKI ANDRZEJ Kraków
BON-ware
35, 38, 41

442868
(220) 2015 05 25
MUSIAŁ GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJN0-HANDLOWE PAMAR PLUS
Częstochowa
(540) PAMAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.10, 26.07.09
(511) 25, 35
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442869
(220) 2015 05 25
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK SPÓŁKA
AKCYJNA Gdańsk
(540) APLITT
(511) 9, 35, 36, 42
(210)
(731)
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442876
(220) 2015 05 25
CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) S sketch W TEATRZE WIELKIM

(210)
(731)

(210) 442870
(220) 2015 05 25
(731) GONEK PAWEŁ MEBLE PAGO Zakrzów
(540) PAGO meble

(531) 27.05.03, 27.01.08, 26.13.25
(511) 35, 41, 43
(531) 27.05.05, 24.09.02, 26.01.01
(511) 20
(210)
(731)
(540)
(511)

442871
(220) 2015 05 25
POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS Warszawa
ATELIER WÓDKI POLSKIEJ
33, 35, 43

442872
(220) 2015 05 25
CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) sketch W TEATRZE WIELKIM

(210)
(731)

442877
(220) 2015 05 25
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) ONI.SH
(511) 3
(210)
(731)

(210) 442878
(220) 2015 05 25
(731) STOWARZYSZENIE FST SPORT TEAM Toruń
(540) FST Sport Team

(531) 26.04.01, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(511) 41
(531) 27.05.05
(511) 35, 41, 43
(210) 442873
(220) 2015 05 25
(731) ORZECHOWSKI ADAM Trzciniec
(540) KREFFT LONGINOTTE

442879
(220) 2015 05 25
FIRST PRICE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Toruń
(540) FIRST PRICE SOLUTIONS
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 26.04.02, 26.02.07
(511) 20

(531) 26.03.02, 26.03.05, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 35

(210)
(731)

442874
(220) 2015 05 25
CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) S

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 35, 41, 43

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

442875
(220) 2015 05 25
DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gdańsk
(540) mirroris
(511) 9, 40, 44

(210)
(731)

442880
(220) 2015 05 25
DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gdańsk
(540) Moos Design
(511) 9, 40, 44
442881
(220) 2015 05 25
MALICKI MARCIN F.H. ALTERNATYWA Tarnów
RÊVE DE CHANTELLE
3, 8, 25

442882
(220) 2015 05 25
SPÓŁKA YES OR YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa
(540) ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)
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(210) 442883
(220) 2015 05 25
(731) PETA WANDA P.P.U. METALPOL Rumia
(540) HOTEL JASTARNIA
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(540) HN Julita

(531) 14.03.21, 26.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(531)

(210) 442890
(220) 2015 05 25
(731) MAREK KURPANIK DOROTA ANNA Zielona Góra
(540) reniferry

(210) 442884
(220) 2015 05 25
(731) BIBER DAMIAN Rycerka Dolna
(540) DALPINEX SERWIS DRZEWNY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 18, 21

26.03.04, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.13, 01.01.04, 27.05.01,
29.01.04
(511) 35, 41, 43

442891
(220) 2015 05 25
SUDOŁ-SOBIERAJSKA WIOLETTA RAFINERIA W JAŚLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Katowice
(540) RAFINERIA W JAŚLE rj
(210)
(731)

(531) 03.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 42, 44
442885
(220) 2015 05 25
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) MUBI. SH
(511) 3

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 1, 2, 3, 4

442886
(220) 2015 05 25
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) HIS.QA
(511) 3

(210)
(731)

442887
(220) 2015 05 25
TWINKLE TWINKLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) twinkle twinkle

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 2, 3, 4

(210)
(731)

(210)
(731)

442892
(220) 2015 05 25
RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jasło
(540) REV LINE

442893
(220) 2015 05 25
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) MOMETAC
(511) 5

(210)
(731)
(531) 01.01.02, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.02
(511) 20, 24, 28, 35
442888
(220) 2015 05 25
OBERSCHLESIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katowice
(540) oberschlesien

(210)
(731)

(531) 11.01.02, 24.15.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.99
(511) 18, 32, 33
(210)
(731)

442889
(220) 2015 05 25
NIEWCZAS HENRYK Leszno

442894
(220) 2015 05 25
PHARMAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) After Party
(511) 5, 30, 32, 35

(210)
(731)

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

442895
(220) 2015 05 25
Schweppes International Limited Londyn, GB
Dla dzisiejszych twórców
32, 33

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

442896
(220) 2015 05 25
SIKORA MAREK Chrzanów
MEEX
1, 19, 37

64
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(540)
(511)
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442897
(220) 2015 05 25
SIKORA MAREK Chrzanów
HYDROFLUX
1, 19, 37

442898
(220) 2015 05 25
HEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krosno
(540) HEDOM
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442903
(220) 2015 05 25
EURTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tarnobrzeg
(540) eurtime
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.03
(511) 35, 42
442904
(220) 2015 05 25
GRYCZYŃSKA ALEKSANDRA Szczecin;
GRYCZYŃSKI RYSZARD Szczecin;
GRYCZYŃSKA ALEKSANDRA Szczecin
(540) AGAT CENTRUM

(210)
(731)
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 40
442899
(220) 2015 05 25
PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) CAOLLO

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.01
(511) 29, 30, 31, 32
(210) 442900
(220) 2015 05 25
(731) LESIAK FILIP LOKALNA FARMA Warszawa
(540) Lokalne FarmaZony

(531) 05.03.01, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.13
(511) 41, 43, 44
(551) wspólne prawo ochronne
442905
(220) 2015 05 25
AXL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AXL polska

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 39
(531) 03.04.18, 03.07.03, 08.07.11, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 43
(210)
(731)
(540)
(511)

442901
(220) 2015 05 25
The Procter & Gamble Company Cincinnati, US
VIZIR. PROŚCIEJ, LEPIEJ
3

442902
(220) 2015 05 25
PIEKARNIA-CUKIERNIA GRONO PIOTR GRONDYS
TADEUSZ GRONDYS STEFANIA GRONDYS SPÓŁKA
JAWNA Zielona Góra
(540) GRONO
(210)
(731)

(531) 08.01.01, 26.01.02
(511) 30

442906
(220) 2015 05 25
SUDOŁ-SOBIERAJSKA WIOLETTA RAFINERIA W JAŚLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Katowice
(540) jasol

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(511) 1, 2, 3, 4
(210)
(731)
(540)
(511)

442908
(220) 2015 05 25
SIKORA MAREK Chrzanów
TYNKOLIT
1, 19, 37

(210)
(731)

442909
(220) 2015 05 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
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(540) INTELIGENTA PAMIĘĆ
(511) 5
442910
(220) 2015 05 26
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) WAGABUNDO TRAVEL
(210)
(731)

(540) STREET LIFE take a bite

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(511) 16, 25, 43
(210) 442917
(220) 2015 05 26
(731) KRAWCZYK MIŁOSZ Warszawa
(540) BLUMIL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 39, 41, 43
(210) 442911
(220) 2015 05 26
(731) Swiss Pharma International AG Zurych, CH
(540) elin

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5

(531) 26.13.25, 27.05.01
(511) 10, 12, 28
442918
(220) 2015 05 26
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) plantwear

(210)
(731)

442912
(220) 2015 05 25
MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Głogów
(540) MASTER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 14, 19, 40

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 35, 38, 41

(210) 442919
(220) 2015 05 26
(731) ŁABIŃSKI SEBASTIAN Warszawa
(540) SAN SUN

(210)
(731)

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

442913
(220) 2015 05 25
POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS Warszawa
VODKA BOUTIQUE
33, 35, 41, 43

442914
(220) 2015 05 26
HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siemianowice Śląskie
(540) z Siemianowic

(210)
(731)

(531) 05.09.17, 26.11.13, 26.11.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 32
(210) 442920
(220) 2015 05 26
(731) SŁOWIK WALDEMAR Szczecin
(540) §TAXI

(531) 27.05.01, 29.01.08
(511) 30, 35
442915
(220) 2015 05 26
ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) HVAC BUSINESS PARTNER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
(210)
(731)

442916
(220) 2015 05 26
GEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa

(531) 24.17.25, 27.05.01
(511) 39, 45
(210) 442921
(220) 2015 05 26
(731) Swiss Pharma International AG Zurych, CH
(540) elin

(531) 09.01.10, 27.05.01
(511) 5
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(210)
(731)

442922
(220) 2015 05 26
TOMASZEWSKI JAN PAWEŁ IDŹ DO PRZODU
Warszawa
(540) IdźDoPrzodu

(540) ARENA SMAKU RESTAURACJA & CATERING

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.01
(511) 16, 25, 35, 41

(531) 09.07.01, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41, 43

442923
(220) 2015 05 26
AMARA ACTIVE HEALING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) A ACTIVE HEALING

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

442929
(220) 2015 05 26
WINCZA MICHAŁ Warszawa
#H2O ZERO
7, 11, 32

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

442930
(220) 2015 05 26
WINCZA MICHAŁ Warszawa
#H2O
7, 11, 32

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

442931
(220) 2015 05 26
MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
ACOREN
5

(210)
(731)

(531) 02.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12, 24.17.01
(511) 1, 3, 5, 10, 25, 28, 35, 41, 43, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

442924
(220) 2015 05 26
WOJTKOWSKI RAFAŁ Łochów
Zioła Małgosi
30, 43

442925
(220) 2015 05 26
HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa
(540) Handroll Grab & Go

(210)
(731)

442932
(220) 2015 05 26
TRUCK ARENA GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) 50 TRUCK ARENA GRÓJEC
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(511) 36, 39, 43
(531) 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41, 43
442926
(220) 2015 05 26
EURO ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) Ogólnopolski Festiwal Kryminału
(511) 41
(210)
(731)

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

442927
(220) 2015 05 26
WINCZA MICHAŁ Warszawa
#WODA ZERO
7, 11, 32

(210)
(731)

442928
(220) 2015 05 26
TRUCK ARENA GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

442933
(220) 2015 05 26
ENEVA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ENEVA
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 40, 42

(210)
(731)

442934
(220) 2015 05 26
ENEVA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ENEVA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 40, 42
(210)
(731)

442935
(220) 2015 05 27
COMPASS MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Legnica
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(540) compass money

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

442942
(220) 2015 05 27
BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA Biłgoraj
BARI
20

(531) 01.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36

(210) 442943
(220) 2015 05 27
(731) SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Poznań
(540) SOLAR

442936
(220) 2015 05 27
SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ ŁOWIECKA W LIKWIDACJI
Płochocin
(540) Jedność Łowiecka

(531) 27.05.01
(511) 14, 18, 25

(210)
(731)

67

442944
(220) 2015 05 27
1500STO900 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) ZDROWA KROWA
(511) 43

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 8, 9, 13, 18, 25, 28, 42
442937
(220) 2015 05 27
WAWATECH KOZICKI I ZARZYCKI SPÓŁKA JAWNA
Opypy
(540) WAWATECH WASTEWATER TECHNOLOGY

(210)
(731)

(210) 442945
(220) 2015 05 27
(731) SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Poznań
(540) graficzny

(531) 26.11.01, 26.11.12
(511) 14, 18, 25
(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06, 26.13.25
(511) 11, 37
(210)
(731)
(540)
(511)

442938
(220) 2015 05 27
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
DOZ DBAM O ZDROWIE
3, 5, 9, 10, 16, 21, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 44

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

442939
(220) 2015 05 27
DELECTA SPÓŁKA AKCYJNA Włocławek
DEKORADA
29, 30

442940
(220) 2015 05 27
AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kotlin MUSZTARDA Stołowa MNIAM!

(210)
(731)

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

442946
(220) 2015 05 27
GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS Kartuzy
Łosoś Macerowany
29

442947
(220) 2015 05 27
AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kotlin MUSZTARDA Sarepska MNIAM!

(210)
(731)

(531)

01.15.11, 05.09.01, 08.05.02, 11.01.01, 26.07.25, 27.05.01,
29.01.15
(511) 30
442948
(220) 2015 05 27
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) graficzny
(210)
(731)

(531)

01.15.11, 05.09.01, 08.01.06, 08.05.02, 26.07.25, 27.05.01,
29.01.15
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

442941
(220) 2015 05 27
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
NAPASTUJ MNIE BUWI
3

(531) 05.07.13, 29.01.15
(511) 35, 36
(210)
(731)

442949
(220) 2015 05 27
FUNDACJA DRZWI DO ZDROWIA Piastów
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(540) drzwi do zdrowia
(511) 36, 41, 44

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02
(511) 21

442950
(220) 2015 05 27
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) GREMIUM

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 37
442951
(220) 2015 05 27
AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kotlin MUSZTARDA Chrzanowa MNIAM!

(210)
(731)

(531)

01.15.11, 08.05.02, 08.07.17, 26.07.25, 11.01.01, 27.05.01,
29.01.15, 05.09.01, 08.01.06
(511) 30
442952
(220) 2015 05 27
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) graficzny
(210)
(731)
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442956
(220) 2015 05 27
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) CN
(511) 35, 36
(210)
(731)
(540)
(511)

442957
(220) 2015 05 27
KIERZKOWSKI MARCIN NVITA Warszawa
ZŁOTA DOLINA
29, 32, 35

(210) 442958
(220) 2015 05 27
(731) SIA IT Logistika Ryga, LV
(540) AFFIZZY.com we make it izzy

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
(210) 442959
(220) 2015 05 27
(731) CHABROS-BORNY MAGDALENA Lublin
(540) britenet

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.08
(511) 35, 42

(531) 26.02.01, 26.11.12, 26.01.02, 29.01.12
(511) 32, 33
442953
(220) 2015 05 27
EFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) grante
(511) 29, 30, 32

442960
(220) 2015 05 27
PIANKOWSKI ZBIGNIEW ARTORAL INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA Sopot
(540) ArtOral

(210)
(731)

(210)
(731)

442954
(220) 2015 05 27
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa
(540) rozpisani.pl

(210)
(731)

(531) 20.05.11, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 45
(210) 442955
(220) 2015 05 27
(731) Mr. Fujii Masakazu Rancho Palos Verdes, US
(540) FORLIFE MASA FUJII DESIGN

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(511) 5, 10, 41, 45
442961
(220) 2015 05 27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mogilno
(540) BATALION 450 SC
(511) 5
(210)
(731)

(210) 442962
(220) 2015 05 27
(731) KLEPACKI MARCIN Warszawa
(540) PERMANENTLAB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 41, 44
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442963
(220) 2015 05 27
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) vitaKids

(210)
(731)
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(540) LARGUS znaczy hojny

(531) 05.11.15, 27.05.01
(511) 32
(531) 27.05.01
(511) 5, 16, 29, 30, 31, 32, 35
(210) 442964
(220) 2015 05 27
(731) PRZYGODA WOJCIECH Lubań
(540) mi MULTIIDEA

(210) 442970
(220) 2015 05 27
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) NUTRI BABY IQ

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(511) 5
(531) 27.05.01
(511) 16, 35, 40
442965
(220) 2015 05 27
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) Nasze Wędliny
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.13, 29.01.01, 29.01.02
(511) 16, 29, 35
442966
(220) 2015 05 27
WINSERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pruszcz Gdański
(540) WINSERS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 41
442967
(220) 2015 05 27
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) nCENTRUM

(210)
(731)

442971
(220) 2015 05 27
J.M.LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA Warszawa
(540) FINGERBAU
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 17, 19, 37
(210) 442972
(731) PAULI PIOTR Kielce
(540) CKPORNO.COM

(220) 2015 05 27

(531) 24.09.02, 02.09.04, 26.01.01, 27.05.01
(511) 18, 25
442973
(220) 2015 05 27
J.M.LUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA Warszawa
(540) FINGERBAU

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 35, 36
442968
(220) 2015 05 27
LABORATORIUM KOSMETYCZNE JOANNA
BOGUSŁAW GÓRKA, RYSZARD KORCZAK SPÓŁKA
JAWNA Warszawa
(540) oillium
(511) 3, 5

(210)
(731)

(210)
(731)

442969
(220) 2015 05 27
RUSINEK EDMUND Wronki

(531) 26.01.06, 27.05.01
(511) 17, 19, 37
(210)
(731)

442974
(220) 2015 05 27
BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziekanów Nowy
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(540) somero
(511) 32, 35

(540) MIRIAM

442975
(220) 2015 05 28
ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) eXTEAM

(531) 29.01.01, 27.05.01
(511) 18, 25, 40

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 37, 41, 42
442976
(220) 2015 05 28
ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Elmatic
(511) 9, 37, 41, 42

(210)
(731)

442977
(220) 2015 05 28
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łęczyca
(540) Prestarter ABC
(511) 5, 31, 44
(210)
(731)

442978
(220) 2015 05 28
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO- HANDLOWE
CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA
JAWNA Niedomice
(540) KRUSZON
(511) 31

(210)
(731)

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

(210)
(731)
(540)
(511)
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442983
(220) 2015 05 28
NOVARTIS AG Bazylea, CH
BRITISAN
5

442984
(220) 2015 05 28
I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) i360 SALES AND LOYALTY
(511) 35, 39, 41, 42
(210)
(731)

(210) 442985
(220) 2015 05 28
(731) GAWRYSZCZAK MARTA INBUSINESS Wrocław
(540) IMAGI The beauty of imagination

(531) 26.07.99, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 14, 25, 26
442986
(220) 2015 05 28
I360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) i360 SALES AND LOYALTY

(210)
(731)

442979
(220) 2015 05 28
FOX-BOJARSKA EWA DOM NAD NIPREM Bielsko-Biała
Dom nad Niprem
20, 35, 37

442980
(220) 2015 05 28
WOLF SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siemianowice Śląskie
(540) WOLF SYSTEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.12, 26.11.01
(511) 6, 19
(210) 442981
(220) 2015 05 28
(731) HANWHA CORPORATION Jung-gu, Seoul, KR
(540) Hanwha

(531) 29.01.02, 24.15.01, 26.11.01, 27.01.01, 27.07.01
(511) 35, 39, 41, 42
442987
(220) 2015 05 28
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH
Katowice
(540) www.ekmsp.eu
(511) 41

(210)
(731)

442988
(220) 2015 05 28
SZCZĘSNY ROBERT GOSPODARSTWO ROLNE Nowy
Podoś
(540) GOSPODARSTWO ROLNE SIMENTAL

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 4
(210)
(731)

442982
(220) 2015 05 28
SZCZEPAŃSKA MONIKA Radom

(531) 06.07.25, 06.19.09, 03.04.02, 26.01.02, 27.05.01
(511) 29, 31, 35, 36, 40, 44
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(731)
(540)
(511)

442989
LUKA MACIEJ Wyry
Q-DRAIN
6

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(220) 2015 05 28

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

442997
(220) 2015 05 28
HAR MARCIN VITAMED Smardzewice
Laroseptin
5, 10, 35

(210)
(731)

442990
(220) 2015 05 28
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) NEOGRIP
(511) 5

(210)
(731)

442991
(220) 2015 05 28
SZCZĘSNY ROBERT GOSPODARSTWO ROLNE Nowy
Podoś
(540) Gospodarstwo Rolne SIMENTAL
(511) 29, 31, 35, 36, 40, 44

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

442999
(220) 2015 05 28
LUCCHESI-KOZŁOWSKA IWONA Warszawa
SAN LORENZO BAR
43

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

443000
(220) 2015 05 28
LUCCHESI-KOZŁOWSKA IWONA Warszawa
SAN LORENZO RESTAURACJA
43

(210)
(731)

442992
(220) 2015 05 28
PHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Otrębusy
(540) iCar
(511) 12

(210)
(731)

(210) 442993
(220) 2015 05 28
(731) NOWY BRAND SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) imali smart cashback

442998
(220) 2015 05 28
PLASTMAR SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW I RYSZARD
WIĘCŁAWEK Bystrzyca Kłodzka
(540) Piaskowiec Długopole
(511) 19

(210) 443001
(220) 2015 05 28
(731) HAR MARCIN VITAMED Smardzewice
(540) Laroseptin

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 10, 35
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

(210) 443002
(220) 2015 05 28
(731) WACHOWICZ EWA PROMISS Kraków
(540) ewa gotuje

442994
(220) 2015 05 28
REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Łódź
JOTES
7, 8, 9, 37, 40

(210) 442995
(220) 2015 05 28
(731) NOWY BRAND SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) imali smart cashback

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 16, 21, 35, 38, 41, 42
443004
(220) 2015 05 28
ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) eXteam
(511) 9, 37, 41, 42
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.15.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

442996
(220) 2015 05 28
ADRIANA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI Łódź
DEDAL
23, 40

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

443005
(220) 2015 05 28
SELWESTER IWONA ELIAR Dębe Wielkie
catering wysokoodżywczy
43

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

443006
(220) 2015 05 28
LUCCHESI-KOZŁOWSKA IWONA Warszawa
SAN LORENZO RESTAURANT& BAR
43

(210)
(731)

443007
(220) 2015 05 28
SZYBICKA MONIKA Warszawa

71

72
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(540) MUA. UNIQUE HANDMADE JEWELLERY
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(540) Fresh&Fruity owocowa radość
(511) 30, 35
443014
(220) 2015 05 28
SOBCZYŃSKI JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
KONPACK Konin
(540) CAYEN spices
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(511) 14
443008
(220) 2015 05 28
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
SŁOWIANKA Szczecinek
(540) Fit & Vit
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
443009
(220) 2015 05 28
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pieńków
(540) MELOMIB
(511) 5

(531) 05.03.11, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30, 31
(210) 443015
(220) 2015 05 28
(731) TRANSDŹWIG ZAWADZCY SPÓŁKA JAWNA Wypusty
(540) TRANSDŻWIG S.J. ZAWADZCY

(210)
(731)

443010
(220) 2015 05 28
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pieńków
(540) VEZOMIB
(511) 5

(210)
(731)

443011
(220) 2015 05 28
REIKON GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) RUINER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 28, 41
443012
(220) 2015 05 28
EXPERTAUTOBROKER P. CHOROMAŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA Białystok
(540) EXPERT AUTO BROKER.COM SAMOCHODY,
TRANSPORT, FINANSOWANIE, UBEZPIECZENIA

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 12, 37, 39
443016
(220) 2015 05 28
SHARDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) KOSA 250 EW
(511) 1, 5, 44
(210)
(731)

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

443017
(220) 2015 05 28
BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław
BZ WBK Press Foto
9, 16, 41

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

443018
(220) 2015 05 28
TRANSDŹWIG ZAWADZCY SPÓŁKA JAWNA Wypusty
TRANSDŹWIG
12, 37, 39

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

443019
(220) 2015 05 28
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Kraków
RADOŚĆ DZIELENIA
30, 35

443020
(220) 2015 05 28
RAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brzeźnica
(540) Travella W DOMU I W PODRÓŻY

(210)
(731)

(531) 18.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(511) 12, 36, 39
(210)
(731)

443013
(220) 2015 05 28
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Kraków

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3, 5, 16, 35
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443021
(220) 2015 05 28
WOJCIECH KOŁTON, KRZYSZTOF KOŁTON
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO
USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA Orawka
(540) Trotex
(511) 11, 37, 40

(210)
(731)

443022
(220) 2015 05 28
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsko-Biała
(540) SEMPRE RENOWATOR
(511) 17, 19
(210)
(731)

443023
(220) 2015 05 28
DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stęszew
(540) DCD HABITAT
(511) 9, 20, 40

(210)
(731)

443024
(220) 2015 05 28
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) SALAMANDER

(210)
(731)

(540) pierwszy łyk

(531) 01.15.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 33, 43
443028
(220) 2015 05 28
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) ART + CREATIVE COLLABORATION

(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 33, 43
443029
(220) 2015 05 28
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) 71

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.07.01, 29.01.12
(511) 32, 33, 43
(531) 03.11.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 33, 43
443025
(220) 2015 05 28
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) WRCLW W

(210)
(731)

(210) 443030
(220) 2015 05 28
(731) LORKOWSKA-PRECHT MARZENA Warszawa
(540) ARTISMED ANTIAGING SPERSONALIZOWANY
PROGRAM DIAGNOSTYCZNY

(531) 17.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(511) 44
443031
(220) 2015 05 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wasilków
(540) ClearColor
(511) 1, 2, 3

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 07.11.01, 24.15.02, 26.03.01, 26.04.02, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 33, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

443026
(220) 2015 05 28
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA Ciechanów
Kiełbasa krucha Gobarto
29

(210)
(731)

443027
(220) 2015 05 28
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław

73

443032
(220) 2015 05 28
EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kraków
(540) PRIM RT
(210)
(731)

(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 28
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(210) 443033
(220) 2015 05 28
(731) HAŃCZEWSKI JERZY REBUSCO Warszawa
(540) rebusco
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443040
(220) 2015 05 28
KRUPIŃSKA EWA DANIELKI Mińsk Mazowiecki;
JAKUBOWSKA JOLANTA DANIELKI Mińsk Mazowiecki
(540) danielki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 36, 37, 42
(210) 443034
(220) 2015 05 28
(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD Teresin
(540) PIANOKLEJ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 2, 16
(210) 443035
(220) 2015 05 28
(731) FEDOSZ MICHAŁ MIKROORGANIZMY EM Poznań
(540) BIO FED

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 44
(210) 443036
(220) 2015 05 28
(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD Teresin
(540) PIANOKLEJ SPRAY

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(511) 10, 25
443041
(220) 2015 05 28
ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) elmatic professional computers

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 37, 41, 42
(210) 443042
(220) 2015 05 28
(731) HAR MARCIN VITAMED Smardzewice
(540) Laroseptin SPRAY

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 1, 2, 16

(531) 01.15.15, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 10, 35

443037
(220) 2015 05 28
GRUPA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) Cluo

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

443043
(220) 2015 05 28
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk
orzechy z pieca
29, 30, 31

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 3

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

443044
(220) 2015 05 28
HAR MARCIN VITAMED Smardzewice
Laroseptin spray
5, 10, 35

443038
(220) 2015 05 28
CENTRUM INNOWACJI AKADEMII MORSKIEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szczecin
(540) Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

(210) 443045
(220) 2015 05 28
(731) SZYMCZAK ADAM BOGUMIŁ GLOBAL SERVICE Słupsk
(540) Specjalistyczne okucia meblowe Global Service

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.03.07, 26.04.06, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 45
443039
(220) 2015 05 28
GRUPA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) CLUO
(511) 3

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 20
(210)
(731)
(540)
(511)

443046
(220) 2015 05 28
FOX-BOJARSKA EWA DOM NAD NIPREM Bielsko-Biała
From Luxury
16, 39
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(210)
(731)

443048
(220) 2015 05 28
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH
Katowice
(540) www.kongresmsp.eu
(511) 41

(540) BE-TECH

443049
(220) 2015 05 28
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH
Katowice
(540) Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
(511) 41

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 9, 35

(210)
(731)

443050
(220) 2015 05 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) Bielenda Odmładzająca Karboksyterapia
(511) 3
(210)
(731)

443051
(220) 2015 05 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) Bielenda Liftingująca Wolumetria
(511) 3

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

443057
(220) 2015 05 29
BASF SE Ludwigshafen am Rhein, DE
ALOA
1, 5

(210) 443058
(220) 2015 05 29
(731) REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Łódź
(540) $ Jotes zał.1866 r.

(210)
(731)

443052
(220) 2015 05 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) Bielenda Ujędrniająca Radiofrekwencja RF
(511) 3

(210)
(731)

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

443053
(220) 2015 05 29
UNIWERSYTET GDAŃSKI Gdańsk
UG
1, 5, 9, 10, 16, 25, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45

443054
(220) 2015 05 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) Bielenda Profesjonalna Terapia Wieku
(511) 3

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(511) 7, 8, 9, 37, 40
(210)
(731)
(540)
(511)

443059
(220) 2015 05 29
LUDWIN GRZEGORZ Kraków
Agencja ISO
35

(210) 443060
(220) 2015 05 29
(731) BOGUSZ ARKADIUSZ Białobrzegi
(540) Rothlehner podesty ruchome

(531) 26.04.01, 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37
(210) 443061
(220) 2015 05 29
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA Grudziądz
(540) LA RIVE in WOMAN

443055
(220) 2015 05 29
KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA PRACOWNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kielce
(540) KASP
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 39
(210)
(731)

443056
(220) 2015 05 29
ABILINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Plewiska

(531) 19.03.03, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3
(210)
(731)

443062
(220) 2015 05 29
CONSTRUCTION INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków

75

76
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(540) PRZYSMAK PIELGRZYMA

(531) 24.09.01, 27.05.01
(511) 29, 30, 35
443063
(220) 2015 05 29
CHOJNACKI ROBERT BIURO CONSULTINGOWE CR
Bydgoszcz
(540) ZARZĄDZANIE EDUKACJA BIZNES REKRUTACJA
ADMINISTRACJA

(210)
(731)
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443068
(220) 2015 05 29
MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mikołów
(540) WAMAS
(511) 7

(210)
(731)

(210) 443069
(220) 2015 05 29
(731) KOWALSKI SYLWESTER GRILL-POL Chełm
(540) SK

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29

(531) 27.05.01, 03.03.03, 26.04.01
(511) 35, 41
443064
(220) 2015 05 29
SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Alwernia
(540) SILVEC
(511) 1, 3, 5

(210)
(731)

443065
(220) 2015 05 29
LOGISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) LOGISERVICE Your improvement, our objective
(210)
(731)

(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39
(210) 443066
(220) 2015 05 29
(731) KULBIKOWSKI SEBASTIAN Gdynia
(540) NATURMEDICIN

(210) 443070
(220) 2015 05 29
(731) BIEŃCZYK PAWEŁ Jasin
(540) bodo

(531) 03.01.08, 27.05.01
(511) 24, 25, 35
443071
(220) 2015 05 29
KANADYJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) The Canadian School of Warsaw
(210)
(731)

(531) 01.05.02, 02.09.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 41
(210) 443072
(220) 2015 05 29
(731) KOWALSKI SYLWESTER GRILL-POL Chełm
(540) Gospoda u Kowalskich

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.11.01, 24.09.02
(511) 3, 10, 21
443067
(220) 2015 05 29
AUDYT LEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łomianki
(540) AL AUDYT LEGIS BIURO RACHUNKOWE

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(511) 35, 36, 42

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(511) 43
443073
(220) 2015 05 29
JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kostrzyn
(540) hebe zdrowie i piękno

(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
35, 44
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443074
(220) 2015 05 29
JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kostrzyn
(540) hebe zdrowie i piękno

(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
35, 44
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(540) ZIOŁOWA POLANA
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

443080
(220) 2015 05 29
DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
Kaczka PEKIN WIELKOPOLSKA
29

443081
(220) 2015 05 29
WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA Olsztyn
(540) WPB S.A. Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane S.A.

(210)
(731)

443076
(220) 2015 05 29
JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kostrzyn
(540) hebe zdrowie i piękno
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 07.03.11
(511) 37

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
35, 44

(210) 443082
(220) 2015 05 29
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
(540) Kaczka BARBARIE WIELKOPOLSKA

(210) 443077
(220) 2015 05 29
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
(540) Gęś OWSIANA WIELKOPOLSKA

(531) 01.01.04, 03.07.06, 25.07.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(531) 01.01.04, 03.07.06, 25.07.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(210) 443078
(220) 2015 05 29
(731) DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
(540) Kaczka PEKIN WIELKOPOLSKA

443083
(220) 2015 05 29
MANIA LUDOMIRA PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARTIFEX Poznań
(540) HERBACIANA PODRÓŻ
(511) 29, 30
(210)
(731)

443084
(220) 2015 05 29
WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA Olsztyn
(540) WPB S.A.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 37

(531) 01.01.04, 03.07.06, 25.07.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(210)
(731)

443079
(220) 2015 05 29
MANIA LUDOMIRA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARTIFEX Poznań

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

443085
(220) 2015 05 29
DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
Kaczka BARBARIE WIELKOPOLSKA
29

(210)
(731)

443086
(220) 2015 05 29
DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
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(540) Perliczka WIELKOPOLSKA
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(540) Bezpieczne ferie w górach

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 39, 41, 45
443093
(220) 2015 05 29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) h ro
(511) 5, 29, 32
(210)
(731)
(531) 01.01.04, 03.07.21, 25.07.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

443087
(220) 2015 05 29
DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
Perliczka WIELKOPOLSKA
29

443088
(220) 2015 05 29
FIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Fima
(511) 9, 37, 42

443094
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry
(540) Bezpieczne ferie

(210)
(731)

(210)
(731)

443089
(220) 2015 05 29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) AKUSTONE
(511) 5
(210)
(731)

443090
(220) 2015 05 29
KUBACKI-SAMEK MARCIN TOPGOAL SPORTS
MANAGEMENT Warszawa
(540) topgoal
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 39, 41, 45
(210) 443095
(220) 2015 05 29
(731) M/s. Aero Club Nowe Delhi, IN
(540) WOODLAND

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01
(511) 25
443096
(220) 2015 05 29
ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ FLIS SPÓŁKA
JAWNA Kuranów
(540) Happy time

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(511) 41
443091
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry
(540) Bezpieczne lato

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.12, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 39, 41, 45
(210)
(731)

443092
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 35
443097
(220) 2015 05 29
ACE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) GALERIA Tomaszów
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
(210)
(731)

443098
(220) 2015 05 29
GREMI SUKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
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(540) MAGAZYN SUKCES
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443104
(220) 2015 05 29
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Golub-Dobrzyń
(540) Frusto

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
443099
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT GRUPA INTER PROJEKT
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 5, 31, 35
(210) 443106
(220) 2015 05 29
(731) FUNDACJA NA RZECZ RODZINY OSŁOŃ Kraków
(540) OSŁOŃ FUNDACJA NA RZECZ RODZINY

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 38, 42
443100
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT INTER PROJEKT GROUP

(210)
(731)

(531) 03.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41, 45
(210) 443108
(220) 2015 05 29
(731) DOŁĘGA KINGA KINADS Warszawa
(540) KINADS Reklama w kinach

(531) 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 37, 38, 42
443101
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) ADVATUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 38, 42
443102
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) ADVATUS GRUPA INTER PROJEKT

(531) 02.01.01, 02.01.16, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 43
443110
(220) 2015 05 29
FIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Fima
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 38, 42
443103
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) ADVATUS INTER PROJEKT GROUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 38, 42

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 37, 42
443111
(220) 2015 05 29
JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kostrzyn
(540) hebe zdrowie i piękno
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
35, 44
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(210)
(731)

443113
(220) 2015 05 29
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA Łódź
(540) ZDROWY WYBÓR

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.07.12, 04.05.99, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 44

(531) 04.05.05, 09.09.01, 09.09.03, 27.05.01, 29.01.15
(511) 10, 25, 35

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

443114
(220) 2015 05 29
DROP SPÓŁKA AKCYJNA Ostrzeszów
Gęś OWSIANA WIELKOPOLSKA
29

443115
(220) 2015 05 29
ACE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) GALERIA Tomaszów

(210)
(731)

443121
(220) 2015 05 29
SEROCKA MAŁGORZATA CENTRUM OBUWIA
DZIECIĘCEGO-KRASNAL Toruń
(540) KRASNAL ORTO

443122
(220) 2015 05 29
HEGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olkusz
(540) TREX SPORT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 28
443123
(220) 2015 05 29
SOBCZYŃSKI JACEK SOBCZYŃSKI JACEK FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA KONPACK Konin
(540) BO NATURA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44
(210) 443116
(220) 2015 05 29
(731) WACŁAWCZYK MIROSŁAW Wrocław
(540) mywelle

(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29, 30, 31
(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 25
443117
(220) 2015 05 29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) PROGNOSTIL
(511) 5

(210)
(731)

443118
(220) 2015 05 29
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mogilno
(540) FULCORN 50 SG
(511) 5

443124
(220) 2015 05 29
GOODMEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) JAKIE ŻYCIE TAKI MELANŻ

(210)
(731)

(210)
(731)

443119
(220) 2015 05 29
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mogilno
(540) HENIK 50 SG
(511) 5

(210)
(731)

443120
(220) 2015 05 29
VIET-JAPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) CYNAMON KUCHNIA ORIENTALNA
(511) 43

(210)
(731)

(531) 08.01.24, 26.07.25, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 18, 25, 32, 33, 41
443125
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry
(540) Bezpieczne lato w górach
(210)
(731)

(531)

01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 06.01.02, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.14
(511) 39, 41, 45
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443126
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry
(540) OGÓLNOPOLSKA AKCJA BĄDŹ BEZPIECZNY
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39, 41, 45
443127
(220) 2015 05 29
PYRKOSZ-POCHAŁA NATALIA NATIVO Tarnowskie
Góry
(540) Bezpieczne wakacje

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 39, 41, 45
443128
(220) 2015 05 29
SUCHOLAS ROMAN FIMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zielona
Góra
(540) BLACK- BENCH.
(511) 25, 35
(210)
(731)

443129
(220) 2015 05 29
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gliwice
(540) IP INTER PROJEKT
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(540) łódzki klaster mody Ł

(531) 26.01.01, 26.05.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 25, 35, 42
(210) 443133
(220) 2015 05 29
(731) BUCHALSKI PIOTR Łódź
(540) WZÓR NA KONKURENCJĘ Polska Wschodnia

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 42
443134
(220) 2015 05 29
ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ FLIS SPÓŁKA
JAWNA Kuranów
(540) Flis Happy time batonik mleczno-orzechowy
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 38, 42
(210) 443130
(220) 2015 05 29
(731) BUCHALSKI PIOTR Koło
(540) Go to Brand .pl Działanie 3.3.3 POIR Inteligentny
Rozwój

(531) 24.15.01, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36, 41
(210) 443131
(220) 2015 05 29
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) TERMINAL POCZTOWY

(531) 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 36, 38
(210)
(731)

443132
(220) 2015 05 29
BUCHALSKI PIOTR Koło

(531) 05.03.11, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 35
(210) 443135
(220) 2015 05 29
(731) BUCHALSKI PIOTR Łódź
(540) zdrowa żywność ziemi łódzkiej Ł

(531) 26.01.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31, 35, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

443136
(220) 2015 05 29
Zentiva Group, a.s. Dolnĺ Měcholupy , CZ
OSAVER
5

(210) 443137
(220) 2015 05 29
(731) BUCHALSKI PIOTR Łódź
(540) CREATIVE CRAFT

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 42
(210)
(731)

443138
(220) 2015 05 29
The Procter & Gamble Company Cincinnati, US
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(540) Vizir

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3
443139
(220) 2015 05 29
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA
Poznań
(540) tofi
(511) 5, 31
(210)
(731)

443140
(220) 2015 05 29
ANDREW NURNBERG ASSOCIATES INTERNATIONAL
LIMITED Londyn EC1N 8SS, GB
(540) ANDREW NURNBERG ASSOCIATES
(511) 16, 35, 41, 45
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443146
(220) 2015 05 29
KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) PROLUX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 19, 37
(210) 443147
(220) 2015 05 29
(731) KRAJANOWSKI TOMASZ DATIX Ostrołęka
(540) Millakte

(210)
(731)

(210) 443141
(220) 2015 05 29
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW Pławno
(540) MJ24

(531) 27.05.01, 27.07.01
(511) 9, 32, 38, 42
443142
(220) 2015 05 29
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawa
(540)		 Portfel Wprost
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

443143
(220) 2015 05 29
CAPITAL POINT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540)		 Złoty Klucz
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

443144
(220) 2015 05 29
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawa
(540) wprost

(210)
(731)

(531) 25.01.15, 26.04.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29
443148
(220) 2015 05 29
MEBLIK SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Topole
(540) HAPPY ANIMALS
(511) 20
(210)
(731)

443149
(220) 2015 05 29
CAPITAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) The Art of Business
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

443150
(220) 2015 05 29
MEBLIK SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Topole
(540) RÓŻA RÓŻ
(511) 20
(210)
(731)

(210) 443151
(220) 2015 05 29
(731) CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) ESRS Enhanced Status Reporting System

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 38, 41, 42
(531) 07.01.01, 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 41

(210)
(731)

443145
(220) 2015 05 29
SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA
SPÓŁKA JAWNA Miroszowice
(540) ONE SLUSH
(511) 30, 32

(210)
(731)

(210)
(731)

443153
(220) 2015 05 31
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ
Grójec
(540) FRUCIAKI
(511) 30
443154
(220) 2015 06 01
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
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(540) O Tuto market
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(540) haby.pl

(531) 27.05.01, 24.17.02
(511) 25

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210) 443155
(220) 2015 06 01
(731) RYBARCZYK MICHAŁ TJN Szczecin
(540) ZIEMNIAK I SPÓŁKA

(531) 05.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 43
(210) 443156
(731) GUZIK JÓZEF Krosno
(540) eLiJot

(220) 2015 06 01

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(511) 35, 36, 39
443157
(220) 2015 06 01
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa
(540) DOMOWE ćwiczenia

(210)
(731)

443160
(220) 2015 06 01
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) Matisol Cool-R
(511) 2, 17, 19
(210)
(731)

443161
(220) 2015 06 01
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) Matisol Fire Stop
(511) 2, 17, 19
(210)
(731)

443163
(220) 2015 06 01
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) Alubit Reflex
(511) 2, 17, 19
(210)
(731)

443165
(220) 2015 06 01
INVESLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stalowa Wola
(540) INVESLINE

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.11.01, 27.05.01
(511) 9, 25, 28, 41
(210) 443166
(220) 2015 06 01
(731) GUZIK JÓZEF Krosno
(540) PIEKARNIA J.Guzik 1946

(531) 08.01.25, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30, 35, 40
(531) 07.01.09, 29.01.12, 27.05.01
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45
(210) 443158
(220) 2015 06 01
(731) SIEMKIEWICZ GRZEGORZ PROTEL Sobótka
(540) XR PLUS

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

443167
(220) 2015 06 01
WNUK SŁAWOMIR Gdańsk
OPTAVIS
5, 9, 35, 42, 44

(210) 443168
(220) 2015 06 01
(731) NIEGREBECKI BARTOSZ TADEUSZ Szczecin
(540) OSOm! Runners
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 35, 37
(210)
(731)

443159
(220) 2015 06 01
WITULSKI RONALD HABY.PL Toruń

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 03.13.04, 03.13.24, 04.02.20, 09.09.11, 27.05.01, 29.01.15
(511) 21, 25, 41
443169
(220) 2015 06 01
SARNECKI CEZARY Warszawa;
PODNIESIŃSKI JAROSŁAW Warszawa
(540) secco hospitality financial management

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 41, 42
(551) wspólny znak towarowy
443170
(220) 2015 06 01
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chorzów
(540) Bogactwo Tradycji Premium Quality

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29
(210) 443171
(220) 2015 06 01
(731) MISZCZUK DARIUSZ DAREW Jaryszki
(540) DAREW DE

Nr 19 (1088) 2015

(540) BODYMAX PLUS Suplement diety Energia
i wzmocnienie na co dzień Zmniejsza zmęczenie
i przywraca energię Wspomaga sprawność
fizyczną i umysłową Wspomaga naturalne siły
obronne organizmu witaminy żeń-szeń GGE
UDOKUMENTOWANE DZIAŁANIE

(531) 05.03.11, 05.11.02, 26.04.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5
(210) 443176
(220) 2015 06 01
(731) KAŁUŻA MAGDALENA Wrocław
(540) DOMIKAL

(531) 03.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 13
443177
(220) 2015 06 01
ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) witaminy żeń-szeń GGE

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 17, 22, 37, 39
443172
(220) 2015 06 01
OMNIA CENTRUM EDUKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szczecin
(540) OMNIA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41
443173
(220) 2015 06 01
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) GOLDISEPT
(511) 3, 5

(210)
(731)

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

443174
(220) 2015 06 01
STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY Niedźwiedź
PIĘKNE ANIOŁY
35, 36, 41

(210)
(731)

443175
(220) 2015 06 01
ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

(531) 05.03.11, 05.11.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5
443178
(220) 2015 06 01
ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) BODYMAX Suplement diety
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
443179
(220) 2015 06 01
KAMIŃSKI ZBIGNIEW, WĄSOWSKI MARIUSZ
DWAUMYSŁY SPÓŁKA CYWILNA Warszawa
(540) Polski Wąs

(210)
(731)

(531) 02.09.12, 27.05.01
(511) 25
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443180
(220) 2015 06 01
VAIBHAV FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Janki
(540) UNILIGHT

(210)
(731)

85

(540) OJCZYSTA CZYSTA

(531) 02.01.04, 03.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32, 33, 43
443186
(220) 2015 06 01
AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław
KRAKUS POLSKIE ALKOHOLE
16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43,
45

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 11, 35

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

443181
(220) 2015 06 01
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chorzów
(540) Santa Mineralis

(210) 443187
(220) 2015 06 01
(731) STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY Niedźwiedź
(540) STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 36, 41
(531) 02.07.02, 05.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32
(210) 443182
(220) 2015 06 01
(731) DZIAŁOWY TOMASZ NIC CIEKAWEGO Warszawa
(540) RICH ZONE

(210) 443188
(220) 2015 06 01
(731) KOC RAFAŁ RAFKO Łapy
(540) sklep.RMS.pl

(531) 29.01.12, 24.17.01
(511) 9, 35, 37

(531) 24.05.01, 27.05.01
(511) 25, 35, 39
443183
(220) 2015 06 01
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA Warszawa
(540) INTERSECTION RUSSIA / EUROPE / WORLD
(210)
(731)

(210) 443189
(220) 2015 06 01
(731) KRYSTOWSKI ADAM Zambrów
(540) REDSTAR
(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 41
443191
(220) 2015 06 01
Z.P.A.S.MISTER KAROL BINKOWSKI RYSZARD SPÓŁKA
JAWNA Jeziorko
(540) GOOD TIME Spotkajmy się !

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41
443184
(220) 2015 06 01
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU
I POROZUMIENIA Warszawa
(540) INTERSECTION RUSSIA / EUROPE / WORLD

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41
(210)
(731)

443185
(220) 2015 06 01
AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04
(511) 30, 35
443192
(220) 2015 06 01
SZEWCZAK TATIANA, SZEWCZAK GRZEGORZ FAMILY
DENT SPÓŁKA CYWILNA Warszawa
(540) Family Dent Tatiana i Grzegorz Szewczak

(210)
(731)
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(531) 29.01.04, 27.05.01
(511) 44

(531) 03.09.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 31

(210) 443193
(220) 2015 06 01
(731) FUNDACJA GREENPEACE POLSKA Warszawa
(540) ADOPTUJ PSZCZOŁĘ GREENPEACE

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

443199
(220) 2015 06 01
KOC RAFAŁ RAFKO Łapy
RMS.pl
9, 35, 37

443200
(220) 2015 06 01
CITY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) CITY HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41
443194
(220) 2015 06 01
PROMILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) ALCO FORCE

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.01
(511) 1, 9, 28
(210) 443195
(220) 2015 06 01
(731) DiaHem AG Bülach, CH
(540) diahem

(531) 27.05.01, 26.03.03, 26.04.02, 29.01.12
(511) 37
443201
(220) 2015 06 01
PHU POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA Toruń
(540) POLMOZBYT HOLDING
(511) 35, 36, 37, 39, 42, 45

(210)
(731)

(210) 443202
(220) 2015 06 02
(731) LIPSKA MAŁGORZATA Józefów
(540) NUTRI Solutions

(531) 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 5, 9, 10, 37, 42
(210) 443196
(220) 2015 06 01
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL Chorzów
(540) Tropical SUPER GRAN

(531) 05.05.22, 05.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 31, 35
443203
(220) 2015 06 02
MICHALSKI PAWEŁ USŁUGI PROJEKTOWOBUDOWLANE PAMBUD Kielce
(540) SQUASH KORONA
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 31
(210) 443197
(220) 2015 06 01
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL Chorzów
(540) Tropical SUPER CHIPS

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.02
(511) 35, 41, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 03.09.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 31
(210) 443198
(220) 2015 06 01
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL Chorzów
(540) Tropical SUPER FLAKE

443204
(220) 2015 06 02
DŁUGOŁĘCKI MACIEJ Warszawa
pankanapka.com
9, 35, 42

443205
(220) 2015 06 02
KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kraków
(540) PROLUX
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(511) 6, 19, 37
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(210) 443206
(220) 2015 06 02
(731) GADZINA BARTOSZ Bielsko-Biała
(540) Beksien Bistro www.beksienbistro.pl

(540) CHA-CHING

(531) 05.03.13, 29.01.13, 05.13.08, 27.05.01
(511) 43

(531) 01.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(511) 36, 41

(210) 443207
(220) 2015 06 02
(731) KUCZMOWSKI ARTUR Grudziądz
(540) Thompson & Stein international law firm

(210) 443214
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 45
(210) 443209
(220) 2015 06 02
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Poczta TV

(531) 01.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(511) 36, 41
(210) 443215
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

(531) 22.01.05, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 16, 35, 41
(210) 443210
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

(531) 01.01.01, 01.15.03, 24.17.10, 24.17.12, 27.05.01
(511) 36, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

(210) 443216
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

443211
(220) 2015 06 02
PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
CHA-CHING
36, 41

443212
(220) 2015 06 02
SENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AFERA ZJEDZONE I POPITE

(210)
(731)

(531) 19.07.01, 25.03.03, 25.01.15, 27.05.01
(511) 32, 33, 43
(210)
(731)

(531) 24.17.10, 24.17.12, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(511) 36, 41

443213
(220) 2015 06 02
PCA IP Services Limited Hong Kong, CN

(531) 24.17.12, 26.01.18, 27.05.01
(511) 36, 41
(210) 443217
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(511) 36, 41
(210)
(731)

443218
(220) 2015 06 02
SOŁOWIEJ-SULEWSKA MONIKA Piastów
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(540) M&I SULEWSCY Akademia Tańca
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(531) 27.05.01
(511) 16, 18, 25, 35, 42
443225
(220) 2015 06 02
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa
(540) KIR Inkart
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41
(210) 443219
(220) 2015 06 02
(731) SOŁOWIEJ-SULEWSKA MONIKA Pruszków
(540) Akademia Młodych Talentów TANIEC WOKAL
AKTORSTWO

(531) 25.05.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 36, 38, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 02.01.08, 09.07.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41
(210) 443220
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

443226
(220) 2015 06 02
BATYCKA BOŻENNA BATYCKI Gdynia
BATYCKI
16, 18, 25, 35, 42

(210) 443227
(220) 2015 06 02
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) EPIC MAKERS

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(531) 01.15.03, 27.05.01
(511) 36, 41
443221
(220) 2015 06 02
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cedrowice Parcela
(540) senja
(511) 11, 19

(210)
(731)

(210) 443222
(220) 2015 06 02
(731) PCA IP Services Limited Hong Kong, CN
(540) CHA-CHING

(210) 443228
(220) 2015 06 02
(731) GABRIEL TOMASZ FCNALEŚNIKI Wrocław
(540) FC CAFFE caffee breakfast juice

(531) 11.03.04, 26.01.03, 27.05.01
(511) 41, 43
443229
(220) 2015 06 02
Bath & Body Works Brand Management Inc.
Reynoldsburg, US
(540) BATH & BODY WORKS
(511) 5

(210)
(731)
(531) 01.15.03, 24.17.12, 27.05.01, 29.01.14
(511) 36, 41
443223
(220) 2015 06 02
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa
(540) Inkart
(511) 9, 36, 38, 42
(210)
(731)

(210) 443224
(220) 2015 06 02
(731) BATYCKA BOŻENNA BATYCKI Gdynia
(540) BATYCKI

(210) 443230
(220) 2015 06 02
(731) BATYCKA BOŻENNA BATYCKI Gdynia
(540) przestrzenny

(531) 17.02.01, 29.01.13
(511) 16, 18, 25, 35, 42
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(210) 443231
(220) 2015 06 02
(731) DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA Bielsko-Biała
(540) DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY DIECEZJA
BIELSKO-ŻYWIECKA

(531) 02.07.23, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 41, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

443232
(220) 2015 06 02
BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d. Koprivnica, HR
DUTANORM
5

443233
(220) 2015 06 02
TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) POLA SMAKU
(511) 29, 30, 31
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(540) graficzny

(531) 25.05.06, 26.04.02, 29.01.14
(511) 29, 30, 40
443239
(220) 2015 06 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Morliny
(540) Krakus TAK SMAKUJĄ WĘDLINY
(210)
(731)

(210)
(731)

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

443234
(220) 2015 06 02
NIŻYŃSKA ANNA Warszawa
Przystanek Zdrowie
5, 10, 41, 43, 44

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 29, 30, 40
(210) 443240
(220) 2015 06 02
(731) LIPSKA MAŁGORZATA Józefów
(540) HEAL MEAL 7

(210) 443235
(220) 2015 06 02
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) mBank Ikona możliwości
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 31, 35
(531) 25.07.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 35, 36
443236
(220) 2015 06 02
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ
Grójec
(540) ŻUJAKI
(511) 30
(210)
(731)

443237
(220) 2015 06 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Morliny
(540) Krakus
(210)
(731)

443241
(220) 2015 06 02
STYROPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) styropoz Poznański Producent Styropianu
(210)
(731)

(531) 25.07.17, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 17, 19
443242
(220) 2015 06 02
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) Colonce
(511) 5

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 40
(210)
(731)

443238
(220) 2015 06 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Morliny

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

443243
(220) 2015 06 02
CZERWIŃSKI RAFAŁ POL-SPED SERWIS Łajski
made by Ann
20, 24, 25, 28

(210)
(731)

443244
(220) 2015 06 02
CHARCHUŁA ANETA Warszawa
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(540) SUPLEMENT diety dla dzieci Acerolki Naturalna
witamina C PASTYLKI DO SSANIA hec 1 pastylka
dziennie hecpharma ACEROLKI

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(511) 44
443245
(220) 2015 06 02
PYSZKA-DMOCHOWSKA AGNIESZKA AP PROJEKT
Warszawa
(540) zaczarowane motylki

(210)
(731)

(531) 04.05.21, 24.13.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(511) 5, 29, 30
443250
(220) 2015 06 02
NEW PLAYERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niepołomice
(540) GRA POSZKOLENIOWA
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 41, 45
443246
(220) 2015 06 02
SMAK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łańcut
(540) Markowy Koszyk
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(511) 16, 28, 41, 42
443251
(220) 2015 06 02
JANKOWSKI JAKUB Łódź;
BEDNARSKI MARCIN Łódź;
GROCHULSKI TOMASZ Łódź
(540) PIĘKNI & Bogaci

(210)
(731)

(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30
443247
(220) 2015 06 02
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) CARO
(511) 34
(210)
(731)

443248
(220) 2015 06 02
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
SPÓŁKA AKCYJNA Kraków
(540) MPK LLL OŚRODEK SZKOLENIA MPK S. A.
W KRAKOWIE

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.02
(511) 25
443252
(220) 2015 06 03
P.H. MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zgórsko
(540) Inkiostro Bianco CREATIVE THINKING

(210)
(731)

(531) 20.01.01, 20.01.03, 27.05.01
(511) 17, 19
(210) 443253
(220) 2015 06 03
(731) Stowarzyszenie Implant Masters Poland Szczecin
(540) IMPLANT MASTERS POLAND
(531)

24.01.11, 24.01.18, 24.09.01, 24.09.03, 26.01.11, 26.01.16,
26.01.20, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(511) 12, 16, 41
(210)
(731)

443249
(220) 2015 06 02
WIERCZEWSKI RADOSŁAW HECPHARMA Józefów

(531) 26.04.01, 26.11.03, 27.05.05, 29.01.13
(511) 35, 41, 42
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(210) 443254
(220) 2015 06 03
(731) PUZIO BARTOSZ Cybulice Małe
(540) KENKO najbardziej naturalne kosmetyki na świecie

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(511) 9, 42
443259
(220) 2015 06 03
ROYAL SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pogórze
(540) ROYAL SEAFOOD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.13.01
(511) 3
443255
(220) 2015 06 03
ARS RETAIL SOLUTIONS DERLACKI SPÓŁKA JAWNA
Warszawa
(540) A ARS RETAIL+ SHOPFITTING EFFECTIVE & EFFICIENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.01
(511) 35, 36, 37, 42
443256
(220) 2015 06 03
DUDZIŃSKI ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE OKFUSION.COM Olsztyn
(540) uwolnij bestię BESTIA ENERGY DRINK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.10, 24.09.08
(511) 29, 31
(210)
(731)
(540)
(511)

443260
(220) 2015 06 03
BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
Voriconazole Bioton
5

443261
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) MŁYN JACZKOWICE

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30, 35, 43
443262
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) graficzny
(210)
(731)

(531) 03.11.09, 03.15.99, 02.09.04, 27.05.01, 03.06.11, 29.01.14
(511) 32
443257
(220) 2015 06 03
TRANSTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) T TRANSTAX
(210)
(731)

(531) 08.07.25, 11.03.04
(511) 30, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 26.04.01, 27.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36
443258
(220) 2015 06 03
SUNCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) S SUNCON

(210)
(731)

443263
(220) 2015 06 03
ZIEMNICKA-HUBERT NATALIA Zielona Góra
Dziecinnie Łatwe i Proste - Dzieci uczą lepiej
41

443264
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) MŁYN JACZKOWICE

(210)
(731)
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(531)

05.07.02, 07.01.14, 07.01.08, 09.01.10, 26.02.01, 27.05.01,
29.01.15
(511) 30, 35, 43
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443269
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) MŁYN JACZKOWICE Dolnośląska
(210)
(731)

443265
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) przestrzenny Dolnośląska MŁYN JACZKOWICE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.02, 06.07.06, 26.02.07, 25.01.25
(511) 30, 35, 43

(531)

05.07.02, 07.01.08, 07.01.14, 07.01.24, 09.01.10, 25.01.15,
26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 35, 43
443266
(220) 2015 06 03
BIOMEDIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Magnez + witamina B6
(210)
(731)

443270
(220) 2015 06 03
BIOMEDIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) MAGiK skurcz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
443271
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) WOSEBA VELLUTO
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 5
443267
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) Domowa Piekarnia

(210)
(731)

(531) 08.01.08, 27.05.01, 29.01.01
(511) 30, 35, 43
(531)
443268
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) graficzny

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 11.03.04
(511) 30, 35, 43

08.07.25, 11.03.04, 05.07.01, 19.03.03, 26.04.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 35
(210) 443272
(220) 2015 06 03
(731) KOWAL MAGDALENA Warszawa
(540) VANILLA MODELS & ACTORS AGENCY

(531) 27.05.01
(511) 35
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443273
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
(540) WOSEBA Premium La MOCCA

(210)
(731)
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443279
(220) 2015 06 03
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) FEBRICOLD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(511) 3, 5
(210) 443280
(220) 2015 06 03
(731) JESIOŁOWSKI WŁODZIMIERZ KAMO Czernikowo
(540) JUBILER MONIKA gold & silver

(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.04, 08.07.99
(511) 30, 35
443274
(220) 2015 06 03
EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ENSI)
Warszawa
(540) ENSI KANCELARIA EKSPERTÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.04, 26.11.02, 24.09.02, 29.01.12
(511) 14, 35
443281
(220) 2015 06 03
MACIASZEK MIROSŁAW FIRMA PAN SAMOCHODZIK
Pabianice
(540) Mr Hoopie

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 35, 41, 45
443275
(220) 2015 06 03
COBRO-INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ
Warszawa
(540) graficzny

(210)
(731)

(531) 04.05.21, 18.01.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16
443282
(220) 2015 06 03
GREEN LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowy Targ
(540) eko ray

(210)
(731)

(531) 24.15.15, 29.01.12
(511) 42
443276
(220) 2015 06 03
EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ENSI)
Warszawa
(540) ENSI
(511) 35, 41, 45

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 11, 35
(210) 443283
(220) 2015 06 03
(731) Philip Morris Products S.A. Neuchatel, CH
(540) the RIBESC study Researching the Impact
on Biological Endpoints in Smoking Cessation

443277
(220) 2015 06 03
EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ENSI)
Warszawa
(540) European Network Security Institute
(511) 35, 41, 45
(210)
(731)

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

443278
(220) 2015 06 03
KRATA PIOTR KRATEX Zduńska Wola
KRATEX
6, 19, 35, 37

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 34, 35, 41, 42, 44
(210)
(731)

443284
(220) 2015 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odolanów
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(540) WOSEBA UNICA

(531)

11.03.04, 01.15.11, 19.03.03, 19.03.05, 26.11.08, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.14
(511) 30, 35
443285
(220) 2015 06 03
BIOMEDIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Acai Grape
(210)
(731)
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(210) 443289
(220) 2015 06 03
(731) SIUTA MONIKA Lubianków
(540) SELFIE ZONE

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 24, 25, 35
443290
(220) 2015 06 03
DOBRZAŃSKI WOJCIECH DECON MANAGEMENT
Kraków
(540) KRBC
(511) 35, 36, 37, 42
(210)
(731)

443291
(220) 2015 06 03
RÖZMAŞ METAL SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI GEBZE ORGANIZE SANAYI BÖLGESI Gebze, TR
(540) rözmaş
(511) 6
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 5
443286
(220) 2015 06 03
HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI-FABIŚ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA Leszno
(540) BUŁKA z masłem
(210)
(731)

(531) 25.01.06, 25.01.15, 27.05.01
(511) 29, 30, 43
443287
(220) 2015 06 03
STOWARZYSZENIA CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH
Warszawa
(540) CCT CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH

(210)
(731)

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 36, 41, 45
443288
(220) 2015 06 03
BIOMEDIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) CapsiVita D
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 5

443292
(220) 2015 06 03
INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Warszawa
(540) SZWAJCARKI
(511) 29, 43
(210)
(731)

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

443293
(220) 2015 06 03
NATUMIN PHARMA AB Habo, SE
ECOMER
5

443294
(220) 2015 06 03
STOWARZYSZENIA CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH
Warszawa
(540) CCT

(210)
(731)

(531) 25.01.09, 25.12.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.02
(511) 16, 35, 36, 41, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

443295
(220) 2015 06 03
US-Polish Trade Council Palo Alto, US
US-POLAND INNOVATION HUB
35

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

443296
(220) 2015 06 03
SZWED AGNIESZKA Kraków
PIZZERIA BOSCA
29, 30, 43
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(210) 443297
(220) 2015 06 03
(731) SZWED AGNIESZKA Kraków
(540) bosca pizzeria

(531) 09.01.10, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30, 35
443303
(220) 2015 06 05
TORSEED PRZEDSIEBIORSTWO NASIENNICTWA
OGRODNICZEGO I SZKOŁKARSTWA SPÓŁKA
AKCYJNA Toruń
(540) PNOS TORUŃ
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(511) 29, 30, 43
(210) 443298
(220) 2015 06 04
(731) KOZŁOWSKI MARCIN MOLOMIT Warszawa
(540) MOLOMIT

(531)

03.13.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.13
(511) 1, 5
443299
(220) 2015 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Skierniewice
(540) ELIN
(210)
(731)

(531) 27.05.04, 29.01.12, 26.13.01
(511) 37, 42
443300
(220) 2015 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Skierniewice
(540) E

(531) 05.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 8, 31, 35
443304
(220) 2015 06 05
TELMA AGENCY COMMUNICATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) inwestor. tv
(511) 35, 38

(210)
(731)

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

443305
(220) 2015 06 05
DĘBOWSKI GRZEGORZ ECRU Sulejówek
soulfashion.pl
35, 38, 41

443306
(220) 2015 06 05
PPHU EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Kraków
(540) EL-KAG
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(511) 37, 42
(210) 443301
(220) 2015 06 05
(731) TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA Toruń
(540) Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY
International Light Festival SKYWAY SKYWAY
(511) 41
443302
(220) 2015 06 05
HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siemianowice Śląskie
(540) Hanka SIEMIANOWICE od 1923

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 9, 11
(210) 443307
(220) 2015 06 05
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE Nieporęt
(540) graficzny

(531) 03.11.07, 26.04.04, 29.01.12
(511) 35, 41
(210) 443308
(220) 2015 06 05
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE Nieporęt
(540) jpw freelance

(531) 03.07.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 42
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443309
(220) 2015 06 05
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) MAXIprofi
(210)
(731)

Nr 19 (1088) 2015

(540) edycja limitowana Z MIŁOŚCI DO DOLNEGO ŚLĄSKA
Piast Słodowe warzone z 4 słodów jęczmiennych

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 11, 20, 21
443310
(220) 2015 06 05
IZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wadowice
(540) lifcap
(511) 5, 32
(210)
(731)

443311
(220) 2015 06 05
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) MIDIprpfi

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 11, 20, 21
443312
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kasztelan Specjały Białe Łagodne z natury
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 19.07.09, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32
443315
(220) 2015 06 05
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) MINIprofi

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 11, 20, 21
(210) 443316
(220) 2015 06 05
(731) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA Warszawa
(540) Lublinianka

(531) 24.09.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29, 30, 35
443317
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kasztelan Specjały Niefiltrowane Bogate z natury

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 19.07.01, 29.01.15, 06.19.16, 05.07.02, 02.01.01,
24.03.07
(511) 32
443313
(220) 2015 06 05
ZACHARZEWSKA ANNA DORADZTWO PODATKOWE
I EKONOMICZNE Warszawa
(540)		 Zacharzewska na morfinie
(511) 9, 16, 38
(210)
(731)

(531)
(210)
(731)

443314
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

19.07.01, 07.01.09, 05.07.02, 24.03.01, 02.01.04, 27.05.01,
29.01.15
(511) 32
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443318
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Kasztelan Specjały Chmielowe Goryczkowe z natury
(210)
(731)
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(540) GWARANCJA JAKOŚCI BROWAR BOSMAN BOSMAN
Niefiltrowane Warzone z pasją

(531) 03.15.99, 04.01.99, 18.03.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32

(531) 25.01.15, 02.01.04, 07.01.01, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32

443322
(220) 2015 06 05
ŚLIWA PLASTIC INJECTION MOULDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kielno
(540) ŚLIWA PLASTIC INJECTION MOULDING

(210)
(731)

443319
(220) 2015 06 05
DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Myślina
(540) des sofa line
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 17, 40

(531) 26.04.02, 27.05.01
(511) 20, 35, 42

443323
(220) 2015 06 05
REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) REWOŚ
(210)
(731)

443320
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) EDYCJA LIMITOWANA HARNAŚ OKOCIMSKI
WYSOKOCHMIELOWY Z OKAZJI 170 lat BROWARU
BROWAR OKOCIM ROK POWSTANIA 1845 DZIEŁO
OKOCIMSKICH PIWOWARÓW
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 06.03.01, 27.05.01
(511) 42
443324
(220) 2015 06 05
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krze Duże
(540) ITA MASZYNY I NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA
(210)
(731)

(531)

02.01.15, 02.01.30, 06.01.02, 05.11.15, 19.03.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210)
(731)

443321
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(511) 7, 8, 9, 11, 35, 37, 40, 42
(210)
(731)

443325
(220) 2015 06 05
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
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(540) EDYCJA LIMITOWANA WYRAZISTY CHMIELOWY
ZAPACH HARNAŚ OKOCIMSKI WYSOKOCHMIELOWY
Z OKAZJI 170 lat BROWARU BROWAR OKOCIM
ROK POWSTANIA 1845 DZIEŁO OKOCIMSKICH
PIWOWARÓW
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32, 35
(210) 443329
(220) 2015 06 05
(731) KOZIOŁ JAN Warszawa
(540) Natural energy bliss ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK

(531)

02.01.15, 02.01.30, 06.01.02, 05.11.15, 25.01.01, 19.07.09,
27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210) 443326
(220) 2015 06 05
(731) JÓŹWIN MATEUSZ EXZO Bartoszów
(540) EXZO MEN’S UNDERWEAR

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
(511) 24, 25, 35
(210) 443327
(220) 2015 06 05
(731) KOZIOŁ JAN Warszawa
(540) ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK

(531) 26.11.21, 26.11.22, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32, 35
(210) 443330
(220) 2015 06 05
(731) SŁOWIŃSKI ANDRZEJ ODTJ WROCŁAW Wrocław
(540) ODTJ WROCŁAW

(531) 18.01.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 12, 39, 41
(210) 443331
(220) 2015 06 05
(731) BIEŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS Olsztyn
(540) ENERGIA ENERGY BAR

(531) 27.05.01
(511) 32, 35
(210) 443328
(220) 2015 06 05
(731) KOZIOŁ JAN Warszawa
(540) Natural energy cola ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 29.01.14
(511) 30
(210) 443332
(731) GAZICKI JAN Łódź
(540) TTJ TAK TU JEST

(531) 27.05.01, 26.04.02
(511) 18, 24, 25

(220) 2015 06 05
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443333
(220) 2015 06 05
DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Myślina
(540) trend line
(210)
(731)

99

(540) K Classic Classino

(531) 26.03.02, 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01
(511) 30
(531) 26.11.01, 27.05.01
(511) 20, 35, 42
443334
(220) 2015 06 06
BODZENTA PAWEŁ, GOŁĄBEK ROMAN PLUS MED
SPÓŁKA CYWILNA Skarżysko-Kamienna
(540) PLUS MED
(210)
(731)

443397
(220) 2015 06 03
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG Neckarsulm,
DE
(540) K Classic Marienna
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(511) 30
(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.11.01, 29.01.13
(511) 44
443364
(220) 2015 06 06
STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION
Rzgów
(540) Tworzone z Miłości ... i dla Miłości
(511) 14, 18, 24, 25, 35

(210)
(731)

(210)
(731)

443395
(220) 2015 06 03
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG Neckarsulm,
DE

444313
(220) 2015 06 05
TELMA AGENCY COMMUNICATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) inwestorzy.pl
(511) 35, 38
(210)
(731)

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

445261
(220) 2015 05 11
PERKOWSKI ŁUKASZ Suwałki
BUŁKA PARYSS’KA
25, 41, 43

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

442005, 442854, 442891, 442892, 442896, 442897, 442906, 442908, 442923, 442981, 443016, 443031, 443034,
443036, 443053, 443057, 443064, 443104, 443194, 443195, 443298, 443303

2

441584, 442854, 442891, 442892, 442906, 443031, 443034, 443036, 443160, 443161, 443163

3

442856, 442856, 442877, 442881, 442885, 442886, 442890, 442891, 442892, 442901, 442906, 442923, 442938,
442941, 442962, 442968, 443020, 443031, 443037, 443039, 443050, 443051, 443052, 443054, 443061, 443064,
443066, 443073, 443074, 443076, 443111, 443113, 443138, 443154, 443173, 443254, 443279

4

442860, 442891, 442892, 442906, 442981, 443073, 443074, 443076, 443111

5

441584, 442005, 442853, 442859, 442893, 442894, 442909, 442911, 442919, 442921, 442923, 442931, 442938,
442960, 442961, 442963, 442968, 442970, 442977, 442983, 442990, 442997, 443001, 443009, 443010, 443016,
443020, 443035, 443042, 443044, 443053, 443057, 443064, 443073, 443074, 443076, 443089, 443093, 443104,
443111, 443113, 443117, 443118, 443119, 443136, 443139, 443167, 443173, 443175, 443177, 443178, 443195,
443202, 443229, 443232, 443234, 443240, 443242, 443249, 443260, 443266, 443270, 443279, 443285, 443288,
443293, 443298, 443310

6

442852, 442980, 442989, 443045, 443056, 443146, 443205, 443278, 443291, 443306

7

442852, 442927, 442929, 442930, 442994, 443058, 443068, 443309, 443311, 443315, 443322, 443324

8

442881, 442936, 442994, 443058, 443073, 443074, 443076, 443111, 443303, 443324

9

438635, 440237, 441691, 442863, 442869, 442875, 442879, 442880, 442912, 442915, 442918, 442933, 442934,
442936, 442938, 442954, 442975, 442976, 442994, 443002, 443004, 443011, 443017, 443023, 443041, 443053,
443056, 443058, 443073, 443074, 443076, 443088, 443098, 443108, 443110, 443111, 443113, 443124, 443141,
443151, 443157, 443158, 443165, 443167, 443188, 443189, 443194, 443195, 443199, 443204, 443209, 443223,
443225, 443227, 443235, 443258, 443282, 443306, 443313, 443324

10

440237, 442917, 442923, 442938, 442960, 442997, 443001, 443040, 443042, 443044, 443053, 443066, 443073,
443074, 443076, 443111, 443113, 443121, 443195, 443234

11

442927, 442929, 442930, 442937, 443021, 443073, 443074, 443076, 443111, 443180, 443221, 443282, 443306,
443309, 443311, 443315, 443324

12

442917, 442992, 443012, 443015, 443018, 443073, 443074, 443076, 443111, 443248, 443330

13

442936, 443176

14

442918, 442943, 442945, 442985, 443007, 443280, 443364

16

438469, 442849, 442850, 442855, 442858, 442865, 442882, 442915, 442916, 442922, 442938, 442954, 442963,
442964, 442965, 443002, 443017, 443020, 443032, 443034, 443036, 443038, 443046, 443053, 443073, 443074,
443076, 443097, 443098, 443108, 443111, 443113, 443115, 443140, 443142, 443143, 443144, 443149, 443154,
443157, 443186, 443209, 443224, 443226, 443227, 443230, 443248, 443250, 443281, 443283, 443287, 443294,
443313

17

442971, 442973, 443022, 443160, 443161, 443163, 443171, 443241, 443252, 443322

18

440237, 442888, 442890, 442936, 442943, 442945, 442972, 442982, 443124, 443186, 443224, 443226, 443230,
443332, 443364

19

442854, 442896, 442897, 442908, 442918, 442971, 442973, 442980, 442998, 443022, 443146, 443160, 443161,
443163, 443205, 443221, 443241, 443252, 443278

20

442855, 442870, 442873, 442887, 442942, 442979, 443023, 443045, 443148, 443150, 443243, 443309, 443311,
443315, 443319, 443333

21

442890, 442938, 442955, 443002, 443066, 443073, 443074, 443076, 443111, 443168, 443186, 443309, 443311,
443315

22

443171

23

442996

24

442887, 443070, 443073, 443074, 443076, 443111, 443243, 443289, 443326, 443332, 443364
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1

25

440237, 442868, 442881, 442916, 442922, 442923, 442936, 442943, 442945, 442972, 442982, 442985, 443040,
443053, 443070, 443073, 443074, 443076, 443095, 443111, 443116, 443121, 443124, 443128, 443132, 443159,
443165, 443168, 443179, 443182, 443186, 443224, 443226, 443230, 443243, 443251, 443289, 443326, 443332,
443364, 445261

26

442985, 443073, 443074, 443076, 443111

28

442855, 442887, 442917, 442923, 442936, 442954, 443011, 443032, 443073, 443074, 443076, 443111, 443122,
443157, 443165, 443194, 443243, 443250

29

441584, 442853, 442866, 442899, 442939, 442946, 442953, 442957, 442963, 442965, 442988, 442991, 443014,
443026, 443043, 443062, 443069, 443073, 443074, 443076, 443077, 443078, 443080, 443082, 443083, 443085,
443086, 443087, 443093, 443111, 443114, 443123, 443147, 443154, 443170, 443186, 443233, 443237, 443238,
443239, 443246, 443249, 443259, 443286, 443292, 443296, 443297, 443316

30

442864, 442894, 442899, 442902, 442914, 442924, 442938, 442939, 442940, 442947, 442951, 442953, 442963,
443008, 443013, 443014, 443019, 443043, 443062, 443073, 443074, 443076, 443079, 443083, 443096, 443111,
443113, 443123, 443134, 443145, 443153, 443154, 443166, 443186, 443191, 443233, 443236, 443237, 443238,
443239, 443246, 443249, 443261, 443262, 443264, 443265, 443267, 443268, 443269, 443271, 443273, 443284,
443286, 443296, 443297, 443302, 443316, 443331, 443395, 443397

31

442899, 442963, 442977, 442978, 442988, 442991, 443014, 443043, 443104, 443123, 443135, 443139, 443154,
443196, 443197, 443198, 443202, 443233, 443240, 443259, 443303

32

442888, 442894, 442895, 442899, 442919, 442927, 442929, 442930, 442938, 442952, 442953, 442957, 442963,
442969, 442974, 443024, 443025, 443027, 443028, 443029, 443073, 443074, 443076, 443093, 443111, 443124,
443141, 443145, 443154, 443181, 443185, 443186, 443212, 443256, 443310, 443312, 443314, 443317, 443318,
443320, 443321, 443325, 443327, 443328, 443329

33

442847, 442862, 442871, 442888, 442895, 442913, 442952, 443024, 443025, 443027, 443028, 443029, 443124,
443154, 443185, 443186, 443212

34

441584, 443186, 443247, 443283

35

438469, 438635, 441584, 442851, 442857, 442858, 442867, 442868, 442869, 442871, 442872, 442874, 442876,
442879, 442882, 442883, 442887, 442889, 442894, 442903, 442912, 442913, 442914, 442915, 442922, 442923,
442925, 442933, 442934, 442938, 442948, 442954, 442956, 442957, 442958, 442959, 442963, 442964, 442965,
442966, 442967, 442974, 442979, 442984, 442986, 442988, 442991, 442993, 442995, 442997, 443001, 443002,
443013, 443019, 443020, 443038, 443042, 443044, 443053, 443055, 443056, 443059, 443060, 443062, 443063,
443067, 443070, 443073, 443074, 443076, 443096, 443097, 443098, 443099, 443100, 443101, 443102, 443103,
443104, 443106, 443108, 443111, 443113, 443115, 443121, 443128, 443129, 443130, 443131, 443132, 443133,
443134, 443135, 443137, 443140, 443142, 443143, 443144, 443149, 443151, 443154, 443156, 443157, 443158,
443166, 443167, 443169, 443174, 443180, 443182, 443186, 443187, 443188, 443189, 443191, 443193, 443199,
443201, 443202, 443203, 443204, 443207, 443209, 443218, 443219, 443224, 443226, 443227, 443230, 443231,
443235, 443240, 443253, 443255, 443257, 443261, 443264, 443265, 443267, 443268, 443269, 443271, 443272,
443273, 443274, 443276, 443277, 443278, 443280, 443282, 443283, 443284, 443287, 443289, 443290, 443294,
443295, 443302, 443303, 443304, 443305, 443307, 443308, 443316, 443319, 443324, 443326, 443327, 443328,
443329, 443333, 443364, 444313

36

441691, 442869, 442932, 442933, 442934, 442935, 442938, 442948, 442949, 442956, 442966, 442967, 442988,
442991, 443012, 443033, 443038, 443053, 443067, 443097, 443098, 443115, 443130, 443131, 443156, 443169,
443174, 443186, 443187, 443201, 443207, 443210, 443211, 443213, 443214, 443215, 443216, 443217, 443220,
443222, 443223, 443225, 443235, 443255, 443257, 443287, 443290, 443294

37

442851, 442857, 442896, 442897, 442908, 442915, 442933, 442934, 442937, 442950, 442971, 442973, 442975,
442976, 442979, 442994, 443004, 443015, 443018, 443021, 443033, 443041, 443055, 443058, 443060, 443081,
443084, 443088, 443097, 443099, 443100, 443101, 443102, 443103, 443110, 443115, 443129, 443146, 443158,
443171, 443188, 443195, 443199, 443200, 443201, 443205, 443255, 443278, 443290, 443299, 443300, 443324

38

441691, 442867, 442912, 442915, 442933, 442934, 442938, 442954, 443002, 443053, 443098, 443099, 443100,
443101, 443102, 443103, 443108, 443113, 443129, 443131, 443141, 443151, 443157, 443223, 443225, 443227,
443304, 443305, 443313, 444313

39

442851, 442857, 442905, 442910, 442920, 442932, 442984, 442986, 443012, 443015, 443018, 443046, 443055,
443065, 443091, 443092, 443094, 443097, 443115, 443125, 443126, 443127, 443156, 443171, 443182, 443186,
443201, 443330

40

442875, 442880, 442898, 442918, 442933, 442934, 442954, 442964, 442982, 442988, 442991, 442994, 442996,
443021, 443023, 443053, 443058, 443113, 443166, 443237, 443238, 443239, 443322, 443324

41

438469, 442005, 442849, 442850, 442858, 442865, 442867, 442872, 442874, 442876, 442878, 442882, 442883,
442904, 442910, 442912, 442913, 442915, 442922, 442923, 442925, 442926, 442928, 442938, 442949, 442954,
442960, 442962, 442966, 442975, 442976, 442984, 442986, 442987, 443002, 443004, 443011, 443017, 443038,

102
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41

443041, 443048, 443049, 443053, 443063, 443071, 443090, 443091, 443092, 443094, 443097, 443098, 443106,
443108, 443113, 443115, 443124, 443125, 443126, 443127, 443130, 443140, 443142, 443143, 443144, 443149,
443151, 443157, 443165, 443168, 443169, 443172, 443174, 443183, 443184, 443186, 443187, 443189, 443193,
443203, 443209, 443210, 443211, 443213, 443214, 443215, 443216, 443217, 443218, 443219, 443220, 443222,
443227, 443228, 443231, 443234, 443245, 443248, 443250, 443253, 443263, 443274, 443276, 443277, 443283,
443287, 443294, 443301, 443305, 443307, 443330, 445261

42

438635, 441691, 442861, 442869, 442884, 442903, 442915, 442933, 442934, 442936, 442938, 442954, 442959,
442975, 442976, 442984, 442986, 442993, 442995, 443002, 443004, 443033, 443038, 443041, 443053, 443067,
443088, 443097, 443098, 443099, 443100, 443101, 443102, 443103, 443110, 443113, 443115, 443129, 443132,
443133, 443137, 443141, 443151, 443157, 443167, 443169, 443186, 443195, 443201, 443204, 443223, 443224,
443225, 443226, 443227, 443230, 443250, 443253, 443255, 443258, 443275, 443283, 443290, 443299, 443300,
443308, 443319, 443323, 443324, 443333

43

442871, 442872, 442874, 442876, 442883, 442900, 442904, 442910, 442913, 442916, 442923, 442924, 442925,
442928, 442932, 442944, 442999, 443000, 443005, 443006, 443024, 443025, 443027, 443028, 443029, 443053,
443072, 443097, 443108, 443115, 443120, 443135, 443155, 443185, 443186, 443203, 443206, 443212, 443228,
443231, 443234, 443261, 443262, 443264, 443265, 443267, 443268, 443269, 443286, 443292, 443296, 443297,
445261

44

441584, 442005, 442875, 442880, 442884, 442904, 442923, 442938, 442949, 442962, 442977, 442988, 442991,
443016, 443030, 443035, 443053, 443073, 443074, 443076, 443097, 443111, 443113, 443115, 443167, 443192,
443234, 443244, 443283, 443334

45

442849, 442920, 442954, 442960, 443038, 443053, 443091, 443092, 443094, 443098, 443106, 443125, 443126,
443127, 443140, 443157, 443186, 443201, 443207, 443227, 443245, 443274, 443276, 443277, 443287, 443294

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

443050
443046
443142
443305
443313
443143
442929
442930
442927
443058
442920
442932
443029
442923

AXL polska
BARI
BATALION 450 SC
BATH & BODY WORKS
BATYCKI
BATYCKI
Beksien Bistro
www.beksienbistro.pl
BE-TECH
Bezpieczne ferie w górach
Bezpieczne ferie
Bezpieczne lato w górach
Bezpieczne lato
Bezpieczne wakacje
Bielenda Liftingująca Wolumetria
Bielenda Profesjonalna Terapia Wieku
Bielenda Ujędrniająca Radiofrekwencja RF
BIO FED
BLACK- BENCH.
BLUMIL
BO NATURA
bodo
BODYMAX PLUS Suplement diety
Energia i wzmocnienie na co dzień
Zmniejsza zmęczenie i przywraca energię
Wspomaga sprawność ﬁzyczną i umysłową
Wspomaga naturalne siły obronne
organizmu witaminy żeń-szeń
GGE UDOKUMENTOWANE DZIAŁANIE
BODYMAX Suplement diety
Bogactwo Tradycji Premium Quality
BONELLA
BON-ware
bosca pizzeria
britenet
BRITISAN
BUŁKA PARYSS’KA
BUŁKA z masłem
BZ WBK Press Foto
Cafe ProVita
CAOLLO
CapsiVita D
CARO
catering wysokoodżywczy
CAYEN spices
CCT CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH

442905
442942
442961
443229
443224
443226

Bielenda Odmładzająca Karboksyterapia
From Luxury
Portfel Wprost
soulfashion.pl
Zacharzewska na morﬁnie
Złoty Klucz
#H2O ZERO
#H2O
#WODA ZERO
$ Jotes zał.1866 r.
§TAXI
50 TRUCK ARENA GRÓJEC
71
A ACTIVE HEALING
A ARS RETAIL+ SHOPFITTING
EFFECTIVE & EFFICIENT
Acai Grape
ACOREN
ADOPTUJ PSZCZOŁĘ GREENPEACE
ADVATUS GRUPA INTER PROJEKT
ADVATUS INTER PROJEKT GROUP
ADVATUS
AFERA ZJEDZONE I POPITE
AFFIZZY.com we make it izzy
After Party
AGAT CENTRUM
wspólne prawo ochronne
Agencja ISO
Akademia Młodych Talentów
TANIEC WOKAL AKTORSTWO
AKUSTONE
AL AUDYT LEGIS BIURO RACHUNKOWE
ALCO FORCE
ALOA
Alubit Reﬂex
ANDRÉ A
ANDREW NURNBERG ASSOCIATES
APLITT
ARENA SMAKU RESTAURACJA & CATERING
ART + CREATIVE COLLABORATION
ARTISMED ANTIAGING
SPERSONALIZOWANY PROGRAM
DIAGNOSTYCZNY
ArtOral
ATELIER WÓDKI POLSKIEJ
AWIA Smart LIGHT

443255
443285
442931
443193
443102
443103
443101
443212
442958
442894
442904
443059
443219
443089
443067
443194
443057
443163
442862
443140
442869
442928
443028

443030
442960
442871
442863

443206
443056
443092
443094
443125
443091
443127
443051
443054
443052
443035
443128
442917
443123
443070

443175
443178
443170
442859
442867
443297
442959
442983
445261
443286
443017
442864
442899
443288
443247
443005
443014
443287

104
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CCT
Centrum Innowacji Akademii Morskiej
w Szczecinie
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CHA-CHING
CITY HOUSE
CKPORNO.COM
ClearColor
Cluo
CLUO
CN
Colonce
compass money
CREATIVE CRAFT
CYNAMON
KUCHNIA ORIENTALNA
D
DALPINEX SERWIS DRZEWNY
danielki
DAREW DE
DCD HABITAT
DEDAL
DEKORADA
des sofa line
diahem
Dla dzisiejszych twórców
Dom nad Niprem
DOMIKAL
Domowa Piekarnia
DOMOWE ćwiczenia
DOZ DBAM O ZDROWIE
drzwi do zdrowia
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
DUTANORM
Dziecinnie Łatwe
i Proste - Dzieci uczą lepiej
E
ECOMER
EDYCJA LIMITOWANA
HARNAŚ
OKOCIMSKI WYSOKOCHMIELOWY
Z OKAZJI 170 lat BROWARU
BROWAR OKOCIM
ROK POWSTANIA 1845
DZIEŁO OKOCIMSKICH PIWOWARÓW
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2

1

443294

EDYCJA LIMITOWANA
WYRAZISTY CHMIELOWY ZAPACH
HARNAŚ OKOCIMSKI WYSOKOCHMIELOWY
Z OKAZJI 170 lat BROWARU
BROWAR OKOCIM ROK POWSTANIA 1845
DZIEŁO OKOCIMSKICH PIWOWARÓW
edycja limitowana
Z MIŁOŚCI DO DOLNEGO ŚLĄSKA
Piast Słodowe warzone z 4 słodów
jęczmiennych
eko ray
Ekspres Reporterów
eLiJot
elin
elin
ELIN
EL-KAG
elmatic professional computers
Elmatic
ENERGIA ENERGY BAR
ENEVA
ENEVA
ENSI KANCELARIA EKSPERTÓW
ENSI
EPIC MAKERS
EPIFANIA
ESRS Enhanced Status Reporting System
European Network Security Institute
Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
eurtime
ewa gotuje
EXPERT AUTO BROKER.COM
SAMOCHODY, TRANSPORT,
FINANSOWANIE, UBEZPIECZENIA
express SPORTOWY
eXTEAM
eXteam
EXZO MEN’S UNDERWEAR
Family Dent
Tatiana i Grzegorz Szewczak
FASAKOL
FC CAFFE caﬀee breakfast juice
FEBRICOLD
Fima
Fima
FINGERBAU
FINGERBAU
FIRST PRICE SOLUTIONS
Fit & Vit
Flis Happy time
batonik mleczno-orzechowy
for Nature Solutions
FORLIFE MASA FUJII DESIGN

443038
443210
443211
443213
443214
443215
443216
443217
443220
443222
443200
442972
443031
443037
443039
442956
443242
442935
443137
443120
438635
442884
443040
443171
443023
442996
442939
443319
443195
442895
442979
443176
443267
443157
442938
442949
443231
443232
443263
443300
443293

443320

2

443325

443314
443282
442858
443156
442911
442921
443299
443306
443041
442976
443331
442933
442934
443274
443276
443227
442849
443151
443277
443049
442903
443002

443012
438469
442975
443004
443326
443192
442854
443228
443279
443088
443110
442971
442973
442879
443008
443134
442860
442955
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Fresh&Fruity owocowa radość
FRUCIAKI
Frusto
FST Sport Team
FULCORN 50 SG
GALERIA Tomaszów
GALERIA Tomaszów
Gęś OWSIANA WIELKOPOLSKA
Gęś OWSIANA WIELKOPOLSKA
Glazel Visage
Glazel Visage
Go to Brand .pl Działanie 3.3.3 POIR
Inteligentny Rozwój
GOLDISEPT
GOOD TIME Spotkajmy się !
Gospoda u Kowalskich
GOSPODARSTWO ROLNE SIMENTAL
Gospodarstwo Rolne SIMENTAL
GRA POSZKOLENIOWA
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
grante
GREMIUM
GRONO
GWARANCJA JAKOŚCI BROWAR
BOSMAN BOSMAN Nieﬁltrowane
Warzone z pasją
h ro
haby.pl
Handroll Grab & Go
Hanka SIEMIANOWICE od 1923
Hanwha
HAPPY ANIMALS
Happy time
HEAL MEAL 7
hebe zdrowie i piękno
hebe zdrowie i piękno
hebe zdrowie i piękno
hebe zdrowie i piękno
HEDOM
HENIK 50 SG
HERBACIANA PODRÓŻ
HIS.QA
HN Julita
HOTEL JASTARNIA
HVAC BUSINESS PARTNER

2

443013
443153
443104
442878
443118
443097
443115
443077
443114
442856
442856
443130
443173
443191
443072
442988
442991
443250
442945
442948
442952
443238
443262
443268
443275
443307
442953
442950
442902

443321
443093
443159
442925
443302
442981
443148
443096
443240
443073
443074
443076
443111
442898
443119
443083
442886
442889
442883
442915
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HYDROFLUX
i360 SALES AND LOYALTY
i360 SALES AND LOYALTY
iCar
IdźDoPrzodu
IMAGI The beauty of imagination
imali smart cashback
imali smart cashback
IMPLANT MASTERS POLAND
Inkart
Inkiostro Bianco CREATIVE THINKING
INKOMET - ERTECH RK
INOI HAIR & BEAUTY
INTELIGENTA PAMIĘĆ
INTERSECTION RUSSIA / EUROPE / WORLD
INTERSECTION RUSSIA / EUROPE / WORLD
INVESLINE
inwestor. tv
inwestorzy.pl
IP INTER PROJEKT GRUPA INTER PROJEKT
IP INTER PROJEKT INTER PROJEKT GROUP
IP INTER PROJEKT
ITA MASZYNY I NARZĘDZIA
DO OBRÓBKI DREWNA
JAKIE ŻYCIE TAKI MELANŻ
jasol
Jedność Łowiecka
JOTES
jpw freelance
JUBILER MONIKA gold & silver
K Classic Classino
K Classic Marienna
Kaczka BARBARIE WIELKOPOLSKA
Kaczka BARBARIE WIELKOPOLSKA
Kaczka PEKIN WIELKOPOLSKA
Kaczka PEKIN WIELKOPOLSKA
KASP
Kasztelan Specjały Białe Łagodne z natury
Kasztelan Specjały Chmielowe
Goryczkowe z natury
Kasztelan Specjały Nieﬁltrowane
Bogate z natury
kemilew
KENKO najbardziej naturalne kosmetyki
na świecie
Kiełbasa krucha Gobarto
KINADS Reklama w kinach
KIR Inkart
KOSA 250 EW
Kotlin MUSZTARDA Chrzanowa MNIAM!
Kotlin MUSZTARDA Sarepska MNIAM!
Kotlin MUSZTARDA Stołowa MNIAM!

2

442897
442984
442986
442992
442922
442985
442993
442995
443253
443223
443252
442852
443244
442909
443183
443184
443165
443304
444313
443099
443100
443129
443324
443124
442906
442936
442994
443308
443280
443395
443397
443082
443085
443078
443080
443055
443312
443318
443317
442005
443254
443026
443108
443225
443016
442951
442947
442940
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Krakus TAK SMAKUJĄ WĘDLINY
KRAKUS POLSKIE ALKOHOLE
Krakus
KRASNAL ORTO
KRATEX
KRBC
KREFFT LONGINOTTE
KRUSZON
LA RIVE in WOMAN
LARGUS znaczy hojny
Laroseptin SPRAY
Laroseptin spray
Laroseptin
Laroseptin
Leolandia
lifcap
LOGISERVICE Your improvement,
our objective
Lokalne FarmaZony
Lublinianka
LUTEIN PLUS
Łosoś Macerowany
łódzki klaster mody Ł
M&I SULEWSCY Akademia Tańca
made by Ann
MAGAZYN SUKCES
MAGiK skurcz
Magnez + witamina B6
Markowy Koszyk
MASTER
Matisol Cool-R
Matisol Fire Stop
MAXIproﬁ
mBank Ikona możliwości
MEDIJUANA
MEEX
MELOMIB
mi MULTIIDEA
MIDIprpﬁ
Międzynarodowy Festiwal Światła
SKYWAY
International Light Festival
SKYWAY SKYWAY
Millakte
MINIproﬁ
MIRIAM
mirroris
MJ24
MJ24
MŁYN JACZKOWICE Dolnośląska
MŁYN JACZKOWICE
MŁYN JACZKOWICE
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443239
443186
443237
443121
443278
443290
442873
442978
443061
442969
443042
443044
442997
443001
442855
443310

MOLOMIT
MOMETAC
Moos Design
MPK LLL OŚRODEK SZKOLENIA
MPK S. A. W KRAKOWIE
Mr Hoopie
MUA. UNIQUE HANDMADE JEWELLERY
MUBI. SH
mywelle
NAPASTUJ MNIE BUWI
Nasze Wędliny
Natural energy bliss
ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK
Natural energy cola
ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK
NATURMEDICIN
nCENTRUM
NEOGRIP
Netwise
NUTRI BABY IQ
NUTRI Solutions
O Tuto market
oberschlesien
ODTJ WROCŁAW
OGÓLNOPOLSKA AKCJA BĄDŹ BEZPIECZNY
Ogólnopolski Festiwal Kryminału
oillium
OJCZYSTA CZYSTA
OMNIA
ONE SLUSH
ONI.SH
OPTAVIS
ORIGINAL EGOO ENERGY DRINK
orzechy z pieca
OSAVER
OSŁOŃ FUNDACJA NA RZECZ RODZINY
OSOm! Runners
PAGO meble
PAMAR
pankanapka.com
Perlage
Perliczka WIELKOPOLSKA
Perliczka WIELKOPOLSKA
PERMANENTLAB
PIANOKLEJ SPRAY
PIANOKLEJ
Piaskowiec Długopole
PIEKARNIA J.Guzik 1946
pierwszy łyk
PIĘKNE ANIOŁY
PIĘKNI & Bogaci
PIZZERIA BOSCA

443298
442893
442880

443065
442900
443316
442853
442946
443132
443218
443243
443098
443270
443266
443246
442912
443160
443161
443309
443235
441691
442896
443009
442964
443311

443301
443147
443315
442982
442875
441584
443141
443269
443261
443264

443248
443281
443007
442885
443116
442941
442965
443329
443328
443066
442967
442990
442861
442970
443202
443154
442888
443330
443126
442926
442968
443185
443172
443145
442877
443167
443327
443043
443136
443106
443168
442870
442868
443204
442847
443086
443087
442962
443036
443034
442998
443166
443027
443174
443251
443296
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plantwear
PLUS MED
PNOS TORUŃ
Poczta TV
POLA SMAKU
POLMOZBYT HOLDING
Polski Wąs
Prestarter ABC
PRIM RT
PROGNOSTIL
PROLUX
PROLUX
przestrzenny Dolnośląska
MŁYN JACZKOWICE
przestrzenny
PRZYSMAK PIELGRZYMA
Przystanek Zdrowie
Q-DRAIN
RADOŚĆ DZIELENIA
RAFINERIA W JAŚLE rj
rebusco
REDSTAR
reniferry
REV LINE
REVE DE CHANTELLE
REWOŚ
RICH ZONE
RMS.pl
Rothlehner podesty ruchome
ROYAL SEAFOOD
rözmaş
rozpisani.pl
RÓŻA RÓŻ
RUINER
S sketch W TEATRZE WIELKIM
S SUNCON
S
SALAMANDER
SAN LORENZO BAR
SAN LORENZO RESTAURACJA
SAN LORENZO RESTAURANT& BAR
SAN SUN
Santa Mineralis
secco hospitality ﬁnancial management
wspólny znak towarowy
SELFIE ZONE
SEMPRE RENOWATOR
senja
SILVEC
SK
sketch W TEATRZE WIELKIM

2

442918
443334
443303
443209
443233
443201
443179
442977
443032
443117
443146
443205
443265
443230
443062
443234
442989
443019
442891
443033
443189
442890
442892
442881
443323
443182
443199
443060
443259
443291
442954
443150
443011
442876
443258
442874
443024
442999
443000
443006
442919
443181
443169
443289
443022
443221
443064
443069
442872
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sklep.RMS.pl
SOLAR
somero
Specjalistyczne okucia meblowe
Global Service
SQUASH KORONA
STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
STREET LIFE take a bite
styropoz Poznański Producent Styropianu
SUPLEMENT diety dla dzieci Acerolki
Naturalna witamina C
PASTYLKI DO SSANIA hec 1 pastylka
dziennie hecpharma ACEROLKI
SZTANDAR BIBLIJNY
SZWAJCARKI
ŚLIWA PLASTIC INJECTION MOULDING
T TRANSTAX
TERAŹNIEJSZA PRAWDA
TERMINAL POCZTOWY
The Art of Business
The Canadian School of Warsaw
the RIBESC study Researching
the Impact on Biological Endpoints
in Smoking Cessation
Thompson & Stein international law ﬁrm
toﬁ
topgoal
TRANSDŹWIG
TRANSDŻWIG S.J. ZAWADZCY
Travella W DOMU I W PODRÓŻY
trend line
TREX SPORT
Tropical SUPER CHIPS
Tropical SUPER FLAKE
Tropical SUPER GRAN
Trotex
TTJ TAK TU JEST
twinkle twinkle
TWOJECZESCI24
Tworzone z Miłości ... i dla Miłości
TYNKOLIT
UG
UNILIGHT
US-POLAND INNOVATION HUB
uwolnij bestię BESTIA ENERGY DRINK
VANILLA MODELS & ACTORS AGENCY
Veggie day
VEZOMIB
vitaKids
Vizir
VIZIR. PROŚCIEJ, LEPIEJ
VODKA BOUTIQUE

2

443188
442943
442974
443045
443203
443187
442916
443241

443249
442850
443292
443322
443257
442865
443131
443149
443071

443283
443207
443139
443090
443018
443015
443020
443333
443122
443197
443198
443196
443021
443332
442887
442857
443364
442908
443053
443180
443295
443256
443272
442866
443010
442963
443138
442901
442913
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Voriconazole Bioton
WAGABUNDO TRAVEL
WAMAS
WAWATECH WASTEWATER TECHNOLOGY
WINSERS
witaminy żeń-szeń GGE
WOLF SYSTEM
WOODLAND
WOSEBA Premium La MOCCA
WOSEBA UNICA
WOSEBA VELLUTO
WPB S.A. Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane S.A.
WPB S.A.
wprost
WRCLW W
www.ekmsp.eu

2

443260
442910
443068
442937
442966
443177
442980
443095
443273
443284
443271
443081
443084
443144
443025
442987
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www.kongresmsp.eu
www.twojeczesci24.pl
WZÓR NA KONKURENCJĘ
Polska Wschodnia
XR PLUS
z Siemianowic
zaczarowane motylki
ZARZĄDZANIE EDUKACJA BIZNES
REKRUTACJA ADMINISTRACJA
ZDROWA KROWA
zdrowa żywność ziemi łódzkiej Ł
ZDROWY WYBÓR
ZIEMNIAK I SPÓŁKA
Zioła Małgosi
ZIOŁOWA POLANA
ZŁOTA DOLINA
ŻUJAKI
ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ

2

443048
442851
443133
443158
442914
443245
443063
442944
443135
443113
443155
442924
443079
442957
443236
442882

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
536214
1071252
1209581
1247004
1257456
1257501
1257509
1257626
1257644
1257699
1257712
1257713
1257773
1257777
1257805
1257845
1257876
1257887
1257903
1257921
1257926
1258012
1258022
1258025
1258050
1258114
1258117
1258135
1258213
1258320
1258399

TOPRINSE
3
Vita Natura RASELINA SOBESLAV
CFE: 26.04.18, 26.11.05, 27.05.11
1, 31, 44
QUAD.
CFE: 27.05.01
12
EXPERIMENTS
CFE: 27.05.01
3
INDUSERV 24
CFE: 24.17.02, 27.05.07,
7, 17, 37
27.07.11
EDEN GARDEN
CFE: 05.01.11, 25.03.07, 27.05.01
1, 31, 35
CFE: 28.03.00
28
BELLISSIMA
33
AMORINA
31
TENEZ
CFE: 26.03.02
6, 7, 11
highscreen
CFE: 27.05.01
9
cadis
9, 42
MassMart
CFE: 27.05.01
25
CFE: 04.05.21, 29.01.12
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
OLIN
CFE: 27.05.01, 29.01.11
29
Magenta
7, 9, 10, 11, 12, 16, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 44, 45
life POINT
CFE: 02.09.01, 04.05.05, 26.11.21,
10, 35, 42, 44
27.03.02, 27.05.08, 29.01.12
POI
35, 42
SHPPING
35, 38, 39, 42
NORTECH SYSTEM
CFE: 27.05.10
7, 9
THINKMARKETS
36
PURE DEW
33
Blerina
CFE: 05.03.14, 27.05.01
3, 21
cadis - IT drives
9, 42
logistics
A
CFE: 27.05.21
18
SlimWine
5, 32, 33
CFE: 18.05.01, 28.03.00
12, 36, 37,
39, 40, 41,
43, 44, 45
EKO SYSTEM
CFE: 26.04.02, 26.11.13,
6, 19, 37, 41, 42
27.05.10, 29.01.13
TAKEMED
3, 10, 44
CELMOD
5
SKINN
3

1258414
1258496
1258504
1258524
1258582
1258592
1258593
1258594
1258595
1258596
1258597
1258598
1258599
1258600
1258601
1258615
1258624
1258677
1258731
1258736
1258804
1258834
1258891
1258898
1258906
1258933

1258941
1258954
1258976

FINE FILZ
CFE: 26.04.18, 27.05.09, 29.01.12
ALTRAOFFICINA
CFE: 27.05.01
Spenti.
CFE: 27.05.01
PEM SMPP
MUCONATURA
BONIDAL
DALMAPID
GYNACTO
IMARSA
BRENITA
ENGYNO
DENOLIN
COZIM
CINEXON
GINIZIL
Smithfield Farmland
CFE: 27.05.10
ZOBESCO
CFE: 14.01.18, 26.04.18, 27.05.10,
29.01.13
TRANSCARGO
CFE: 27.05.11, 29.01.12
LALA
CFE: 03.13.01, 05.03.14, 27.05.02,
29.01.13
1985 DIMENSION
CFE: 27.07.01
Wild meadow
CFE: 05.05.01, 25.01.19,
28.05.00, 29.01.13
TECH9
a ascelik
CFE: 27.05.01, 29.01.12
TransCargo
BEAUX JOURS
POWERED BY YOUR ENERGY
VINCI Energies
CFE: 26.01.18, 26.11.08, 29.01.12
CFE: 19.03.01, 19.07.02, 25.07.08,
25.12.25, 29.01.12
Smart on science.
SELGROS cash & carry
CFE: 11.01.01, 26.03.06, 26.04.18,
27.05.10

9, 18, 20, 22,
24, 25, 27
18, 25, 35
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
29
6, 35,
40
36, 39, 42
29, 32, 35
25
33, 35
1, 3, 4, 7, 8, 9,
11, 12, 27
6
36, 39, 42
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 26, 28, 31
7, 9, 11, 35,
37, 38, 39,
41, 42, 45
3
3, 5
35, 36

110
1258984
1259031
1259045
1259073
1259109
1259117
1259132
1259159
1259160
1259172
1259282
1259286
1259319
1259321
1259335
1259372
1259373
1259386
1259396
1259443
1259467
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EXOTIC SEED
CFE: 04.05.21, 05.03.13,
05.11.05, 29.01.12
”P”,”O”,” W”,”E”,”R”, „T”, „R”, „A”, „C”.
CFE: 27.05.01
MODULA
DAKOTA
LEFON
VINCENT dans les VAPES
CFE: 01.15.21, 02.03.25,
27.05.01, 29.01.13
IICEL
CFE: 27.05.02
SUPREME
CFE: 27.05.19
CFE: 28.03.00
STARDUST
LURIA
TIEMA
CFE: 03.03.15, 26.01.15,
28.03.00
ISORAN
Daily Pharma
CFE: 24.17.05, 26.01.16, 27.05.24
CFE: 18.03.23
Poli Action
VNETIK
CFE: 27.05.11
IVVI
Crme Supreme No. 8
PONA
CIEXIM

25, 31, 34
12
11
10
25, 35
5, 25, 34
25

1259468
1259470
1259471
1259472
1259473
1259474
1259475
1259476
1259477
1259478
1259479
1259480
1259579

7
7
14
25

1259592

11

1259702
1259704
1259705
1259706
1259707
1259721
1259756
1259766
1259780
1259790
1259803

7, 12
5
6
21
12
9
3
32
5

1259635

1259828
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RICHTOPRESS
DALMID
ZOFRITA
PILNOR
ADRINA
PAMPAKORAN
ANKITTA
TINAN
ZAFRILLA
DIODOLL
POLATIL
ASSIMIL
STAEG
CFE: 27.05.01
ROSSMANN
CFE: 04.02.01, 16.03.01,
26.01.03, 27.05.08
J juno PHARMACEUTICALS
CFE: 26.01.19, 27.05.10, 29.01.13
TIMETI
MEDIALIN
LABAMA
FELGIL
JUZINA
CUPROFORM
AUTODIS-GROUP
She Said Yes !
RE-DRESS
TESTAROSSA
Handson
CFE: 27.05.01
Crystal Wood

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
19, 37, 39
9, 35, 38, 40, 42
5, 35, 42, 44
5
5
5
5
5
6
35, 36
3
25
30, 32, 33
11
6, 19, 20

Wykaz klasowy rejestracji międzynarodowej
znaków towarowych z wyznaczeniem polski

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1071252,

1257501,

1258834,

1258906

3

536214,
1258954,

1247004,
1259396,

1258022,
1259766

1258213,

1258399,

1258834,

1258941,

4

1258834,

1258906

5

1258114,
1258596,
1258954,
1259472,
1259479,
1259707

1258320,
1258597,
1259117,
1259473,
1259480,

1258582,
1258598,
1259321,
1259474,
1259635,

1258592,
1258599,
1259467,
1259475,
1259702,

1258593,
1258600,
1259468,
1259476,
1259704,

1258594,
1258601,
1259470,
1259477,
1259705,

1258595,
1258906,
1259471,
1259478,
1259706,

6

1257699,
1259721,

1258135,
1259828

1258524,

1258624,

1258891,

1258906,

1259335,

7

1257456,
1258933,

1257699,
1259159,

1257845,
1259160,

1257921,
1259319

1258504,

1258834,

1258906,

8

1258834,

1258906

9

1257712,
1258834,

1257713,
1258906,

1257777,
1258933,

1257845,
1259386,

1257921,
1259592

1258025,

1258414,

10

1257845,

1257876,

1258213,

1259073

11

1257699,
1259803

1257845,

1258834,

1258906,

1258933,

1259045,

1259286,

12

1209581,

1257845,

1258117,

1258834,

1259031,

1259319,

1259373

1258736,

1258984,

1259109,

1259117,

1258984

14

1259172

16

1257777,

1257845

17

1257456,

1258906

18

1258050,

1258414,

1258496,

1258906

19

1258135,

1258906,

1259579,

1259828

20

1258414,

1258906,

1259828

21

1258022,

1258906,

1259372

22

1258414,

1258906

24

1258414

25

1257773,
1259132,

26

1258906

27

1258414,

1258834

28

1257509,

1257845,

1258906

29

1257805,

1258615,

1258731

1258414,
1259282,

1258496,
1259780
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