Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Biulet yn
Urzędu
Patentowego

ISSN - 1689 - 0124 • Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT) • Warszawa 2015

21

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. 744/2015.
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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) 409574 (22) 2014 09 22
(51) A01G 25/00 (2006.01)
F04B 23/00 (2006.01)
(71) JANIAK JERZY, Witkowo
(72) JANIAK JERZY
(54) Baryczny system ssąco-tłoczący
(57) Baryczny system ssąco-tłoczący (BSST) utworzony jest

m.in. z podziemnych ogromnych, szczelnych, sztywnych, wnęk,
w tym i systemu irygacyjnego (95, 96), przestrzeni, budynków, dużych pojemników (90).
(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 10 10

A1 (21) 407861 (22) 2014 04 11
(51) A01K 63/04 (2006.01)
(71) WIERZBOWSKI WOJCIECH, Białystok
(72)
(54)	Urządzenie napowietrzające płyny powietrzem
atmosferycznym
(57) Urządzenie napowietrzające płyny powietrzem atmosferycznym posiada wentylator (1) i płytę (2) z otworem (3).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407790 (22) 2014 04 03
(51) A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(72) JANKOWSKI KAZIMIERZ;
SOSNOWSKI JACEK ROMAN; MALINOWSKA ELŻBIETA;
WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN BEATA
(54)	Kompleksowy środek stymulujący wzrost roślin
(57) Wynalazek dotyczy kompleksowego środka stymulującego

wzrost roślin, stanowiącego mieszaninę auksyn i cytokin. Środek
charakteryzuje się tym, że zawiera w roztworze wodnym 0,30-0,39%
wagowych kwasu indolilo-3-masłowego(IBA) oraz 0,30-0,39% wagowych 6-benzyloaminopuryny(BAP) i 0,009-0,02% wagowych
askorbinianu tytanu.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407855 (22) 2014 04 10
(51) A01N 63/04 (2006.01)
A61K 36/06 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
(71) BIO AGRIS, Warszawa
(72) ZAJKOWSKI PIOTR; GROCHOWSKI WIKTOR
(54) Sposób zabezpieczenia płodów rolnych
w przechowalniach przed chorobami
przechowalniczymi przy użyciu
pythium oligandrum M1
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczenia płodów

rolnych w przechowalniach przed chorobami przechowalniczymi
przy użyciu pythium oligandrum M1. Sposób zabezpieczenia polega
na wytworzeniu, bezpośrednio w komorze przechowani, mgły, zawierającej preparat z pythium oligandrum M1, który osiadając pokrywa
żywymi zarodnikami powierzchnię przechowywanych owoców i warzyw, przy czym dawka stosowanego preparatu z pythium oligandrum M1 zawiera nie więcej niż 2g na 1 tonę przechowywanych
płodów rolnych, a w celu poprawy właściwości mgły, do cieczy roboczej dodaje się glicerynę farmaceutyczną w ilości 50 ml na 1 litr
cieczy roboczej. Ponadto zamgławianie wykonuje się przez okno
kontrolne w drzwiach przechowalni lub przez uchylone drzwi komory
przechowalniczej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407871 (22) 2014 04 11
(51) A01N 63/04 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) WACHOWSKA URSZULA
(54) Preparat biologiczny do ograniczania patogenów
pszenicy ozimej oraz ograniczania patogenów
pszenicy ozimej z wykorzystaniem tego preparatu
(57) Preparat biologiczny do zwalczania patogenów pszenicy

ozimej charakteryzuje się tym, że stanowi go wyselekcjonowany
z powierzchni jabłka szczep drożdży Sporobolomyces sp. oznaczony
kodem Ep J2 zdeponowany w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 pod numerem KKP 2051p. Sposób zwalczania patogenów pszenicy ozimej z wykorzystaniem szczepu Sporobolomyces sp.,
polega na tym, że bezpośrednio przed siewem ziarno pszenicy zanurza się przez 30-40 minut w wodnej zawiesinie komórek szczepu
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Sporobolomyces sp. o gęstości 104 - 108 w 1 cm3 wody, korzystnie
o gęstości 106. Odmiana sposobu zwalczania patogenów pszenicy
ozimej z wykorzystaniem szczepu Sporobolomyces sp., charakteryzuje się tym, że pszenicę w okresie kwitnienia lub kłoszenia opryskuje się zawiesiną komórek szczepu Sporobolomyces Ep J2 o gęstości 104 - 108 w 1 cm3 wody, korzystnie o gęstości 106.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407813 (22) 2014 04 07
(51) A22C 25/22 (2006.01)
(71) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(72) AUGUŚCIK JAN; GRABIEC PAWEŁ; AUGUŚCIK JERZY
(54) Potokowa zwijarka płatów wokół wsadu i sposób
ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest potokowa zwijarka płatów wo-

kół wsadu, posiadająca głowicę zwijającą w postaci kształtowych
rolek (10) z nacięciami (26), umieszczonymi obwiedniowo w prowadnicy rolek (11) z wypychaczem (9). Kształtowe rolki (10), osadzone w prowadnicy rolek (11), posiadają możliwość zwiększenia
swej średnicy przez otwory fasolkowe w miarę zwijania produktu.
Potokowa zwijarka płatów wokół wsadu umożliwia obwiedniowe
zwijanie płata względem wsadu, pozwalając na uzyskanie trwałego, gotowego wyrobu o dowolnej znormalizowanej wielkości,
mieszczącej się w polu pracy maszyny. Przedmiotem wynalazku
jest również sposób zwijania płatów wokół wsadu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407854 (22) 2014 04 10
(51) A23B 7/152 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów
(72) BALAWEJDER MACIEJ; CHWASZCZ BARBARA;
ANTOS PIOTR; JÓZEFCZYK RADOSŁAW
(54) Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach
nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przedłużania trwało-

ści malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, które mogą być stosowane również przy
małoobszarowych plantacjach tych owoców. Sposób przedłużenia
trwałości malin w warunkach nie chłodniczych z wykorzystaniem
atmosfery ozonowej, charakteryzuje się tym, że przed upływem
dwóch godzin od zbioru maliny umieszcza się w atmosferze mieszaniny powietrza i ozonu o stężeniu co najmniej 1ppm na minimum 10 minut, powtarzając ten zabieg w odstępach korzystnie
12 godzinnych. Urządzenie do realizacji sposobu przedłużenia trwałości malin w warunkach nie chłodniczych, charakteryzuje się tym,
że stanowi go zespół komór (4), szczelnie oddzielonych od siebie
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i otoczenia, z których każda poprzez króciec z zaworem (7) i przewód rurowy (8) połączona jest z generatorem (9) ozonu, a na froncie posiada szczelnie zamykany otwór załadowczy, poza tym każda
z komór (4) wyposażona jest w membranę z destruktorem (11) ozonu resztkowego.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407805 (22) 2014 04 07
(51) A23F 5/02 (2006.01)
A23F 5/08 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
(71) SYDOW ALICJA CAFE CREATOR, Poznań
(72) MUC KAROL
(54) Sposób i linia technologiczna do produkcji
naturalnej zielonej kawy mielonej
(57) Ujawniono sposób produkcji naturalnej zielonej kawy mie-

lonej, składający się z następujących etapów podczas których:
1. Schładza się zielone ziarna kawy co najmniej do temperatury
-10°C. 2. Mieli się schłodzone ziarna w młynie udarowo-sitowym.
3. Pakuje się zmielone ziarna kawy zielonej w torebki - saszetki
o wadze około 10 g. 4. Usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne za pomocą mikrofal. 5. Pakuje się hermetycznie saszetki w opakowania zbiorcze. Rozwiązanie obejmuje także linię technologiczną do produkcji naturalnej zielonej kawy mielonej, w skład której
wchodzą: najmniej komora chłodnicza, młyn udarowo sitowy wyposażony co najmniej w sito o średnicy oczek 2,0 mm, urządzenie
pakujące i co najmniej jeden magnetron.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407845 (22) 2014 04 09
(51) A23G 3/00 (2006.01)
A23L 1/0562 (2006.01)
A23L 1/236 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
(71) PIECHOCKI KRZYSZTOF ZBOROWSKA WYTWÓRNIA
KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH MODUS, Zamłynie
(72) PIECHOCKI KRZYSZTOF
(54)	Koncentrat galaretki w proszku
(57) Ujawniono koncentrat galaretki w proszku w postaci sypkiej

o konsystencji jednorodnej, granulowanej lub w postaci konglomeratu, zawierający żelatynę wieprzową, suszony koncentrat owocowy, regulator kwasowości, aromat i barwnik. Koncentrat charakteryzuje się tym, że zawiera jako składniki słodzące cukier trzcinowy
nierafinowany w ilości 60-75% wagowych i glikozydy stewiolowe
w ilości 0,05-0,3%.
(1 zastrzeżenie)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 04 29

A1 (21) 407866 (22) 2014 04 11
(51) A23G 9/04 (2006.01)
A23G 9/32 (2006.01)
(71) PAWLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(72) LIPCZYŃSKI PAWEŁ
(54) Sposób wytwarzania lodów spożywczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania lodów

spożywczych, mający zastosowanie do wytwarzania lodów w zakładach produkcji do konsumpcji bezpośredniej lub przeznaczonych do konsumpcji w niewielkim przedziale czasu. Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę mleka pasteryzowanego 3,2%
w ilości 50-58 jednostek z dodatkiem 5,0-7,0 jednostek wagowych
cukru i 1,2-1,8 jednostek wagowych dekstrozy oraz 2,2-2,7 jednostek
wagowych odtłuszczonego mleka w proszku, wlewa się do pasteryzatora, równolegle 2,2-2,8 jednostek wagowych żółtek jaj kurzych
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i cukier w ilości 5,0-8,0 jednostek wagowych uciera się na puszystą
pianę, do której dodaje się pasteryzowaną masę jajeczną w ilości
4-5 jednostek wagowych, i otrzymaną mieszaninę ponownie ubija się, zaś po ubiciu, po osiągnięciu przez masę w pasteryzatorze
temperatury 45°C - 50°C, wlewa się ubitą masę do pasteryzatora,
po czym, po osiągnięciu przez masę w pasteryzatorze temperatury 60°C dodaje się dodatki smakowe w ilości 9,0 do 14,0 jednostek
wagowych i dodaje się śmietanę 30-40% w ilości 7-10 jednostek
wagowych, z kolei, po zakończeniu pasteryzacji schładza się masę
do temperatury około 4°C i tak schłodzoną masę zlewa się do pojemników, które przechowuje się w temperaturze 4°C przez okres
minimum 7 godzin, po czym tak schłodzoną masę zamraża się
w frezerze, a następnie przenosi się do lady chłodniczej.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407759 (22) 2014 03 31
(51) A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(71) JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Wieś
(72) BURCHARDT HIERONIM; HENZLER JAN; KLECHA JÓZEF
(54)	Kompozycja organizmów probiotycznych,
sposób wytwarzania kompozycji przeznaczonej
do żywienia zwierząt gospodarskich
oraz zastosowanie organizmów probiotycznych
do wytwarzania kompozycji przeznaczonej
do żywienia zwierząt gospodarskich
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja organizmów pro-

biotycznych, sposób wytwarzania kompozycji przeznaczonej
do żywienia zwierząt gospodarskich oraz zastosowanie organizmów probiotycznych do wytwarzania kompozycji przeznaczonej
do żywienia zwierząt gospodarskich. Ujawnione rozwiązanie dotyczy sposobu i technologii produkcji preparatu przeznaczonego
do żywienia zwierząt gospodarskich, zawierającego kompozycję
organizmów probiotycznych, w skład której wchodzą bakterie
kwasu mlekowego i ich mieszaniny lub drożdże.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 407738 (22) 2014 03 31
(51) A23L 1/29 (2006.01)
A23L 1/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) PRZYGODZKI RYSZARD; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA; LANGNER RENATA; JÓŹWIAK IRENA;
KORBAS EUGENIUSZ; PIASECKA-KWIATKOWSKA
DOROTA; MAKOWSKA AGNIESZKA
(54) Dietetyczne posypki, zwłaszcza wspomagające
żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania
(57) Dietetyczne posypki charakteryzują się tym, że zawiera-

ją: 2,7-15,0% wag. kiełków nasion soi lub łubinu o podwyższonej
zawartości ferrytyny, w proszku. Sposób dietetycznych posypek
charakteryzuje się tym, że obejmuje następujące, kolejne etapy:
a) mechaniczne rozdrabnianie surowców i rozdział przemiałów
poprzez przesiewanie na następujące frakcje granulometryczne:
- zioła i przyprawy, poniżej 0,8 mm, - suszone warzywa i owoce,
pomiędzy 0,6 a 1,0 mm, - chrupki, otręby i czipsy, poniżej 1,2 mm,
b) sporządzanie premiksu A - wymieszanie kompozycji ferrytyny
z rozdrobnionymi chrupkami, w proporcji 1-3 cz. wag. kompozycji
na 1 cz. wag. chrupek, c) sporządzanie premiksu B - wymieszanie
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składników, których udział w recepturze wynosi poniżej 3% wag.
z rozdrobnionymi chrupkami, w proporcji 1:1, d) sporządzenie końcowej mieszanki posypki poprzez wymieszanie premiksów A i B
z pozostałymi składnikami receptury, e) pakowanie jednostkowe
posypki w torebki z laminatu PET/AL/PE.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407843 (22) 2014 04 09
(51) A23L 1/187 (2006.01)
A23L 1/236 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
(71) PIECHOCKI KRZYSZTOF ZBOROWSKA WYTWÓRNIA
KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH MODUS, Zamłynie
(72) PIECHOCKI KRZYSZTOF
(54)	Koncentrat budyniu w proszku
(57) Ujawniono koncentrat budyniu w proszku w postaci sypkiej

o konsystencji jednorodnej, zawierający skrobię modyfikowaną, skrobię ziemniaczaną, aromaty, barwniki albo błonnik pokarmowy kakaowy i kakao lub owoce liofilizowane, charakteryzuje się tym, że jako
składniki słodzące zawiera: cukier trzcinowy nierafinowany w ilości
2,8-8,5% wagowych i glikozydy stewiolowe w ilości 0,05-0,30%
wagowych.
(1 zastrzeżenie)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 04 29

A1 (21) 407844 (22) 2014 04 09
(51) A23L 1/187 (2006.01)
A23L 1/236 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
(71) PIECHOCKI KRZYSZTOF ZBOROWSKA WYTWÓRNIA
KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH MODUS, Zamłynie
(72) PIECHOCKI KRZYSZTOF
(54)	Koncentrat kisielu w proszku
(57) Ujawniono koncentrat kisielu w proszku w postaci sypkiej

o konsystencji jednorodnej, granulowanej lub w postaci konglomeratu, zawierający skrobię modyfikowaną, regulator kwasowości,
aromaty, barwniki, suszone koncentraty owoców i błonnik pokarmowy. Koncentrat charakteryzuje się tym, że zawiera jako składniki
słodzące: cukier trzcinowy nierafinowany w ilości 14,7-17,3% wagowych i glikozydy stewiolowe w ilości 0,05-0,3% wagowych, a ponadto zawiera owoce liofilizowane w ilości 2,5-11,5% wagowych.
(1 zastrzeżenie)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 04 29

A1 (21) 407733 (22) 2014 03 31
(51) A23L 1/305 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) PRZYGODZKI RYSZARD; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA; KULCZAK MAŁGORZATA;
KORBAS EUGENIUSZ; PIASECKA-KWIATKOWSKA
DOROTA; MAKOWSKA AGNIESZKA
(54) Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych
instant, zwłaszcza wspomagających żywienie
w anemii oraz sposób ich wytwarzania
(57) Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych instant

charakteryzują się tym, że zawierają: 0,85-8,0% wag. kiełków nasion soi lub łubinu o podwyższonej zawartości ferrytyny, w proszku. Sposób polega na tym, że sporządzenie mieszanki suchego
koncentratu, poprzedzone jest granulacją kompozycji ferrytyny
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ze składnikami węglowodanowymi, korzystnie z otrębami, miodem
i maltodekstryną.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407735 (22) 2014 03 31
(51) A23L 1/305 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) PRZYGODZKI RYSZARD; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA; REMISZEWSKI MARIAN;
LANGNER RENATA; PIASECKA-KWIATKOWSKA DOROTA;
MAKOWSKA AGNIESZKA
(54) Suche, dietetyczne koncentraty potraw
instant z kaszą lub makaronem, zwłaszcza
wspomagających żywienie w anemii oraz sposób
ich wytwarzania
(57) Suche, dietetyczne koncentraty potraw z kaszą lub makaronem

charakteryzują się tym, że zawierają: 0,7-10,0% wag. kiełków nasion
soi lub łubinu o podwyższonej zawartości ferrytyny, w proszku. Sposób polega na tym, że sporządzenie mieszanki dodatków, poprzedzone jest nawilżeniową aglomeracją w złożu fluidalnym kompozycji
ferrytyny z udziałem roztworu maltodekstryny.
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(54) Suche, dietetyczne koncentraty
deserów instant, zwłaszcza wspomagających
żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania
(57) Suche, dietetyczne koncentraty deserów instant charaktery-

zują się tym, że zawierają: 1-12% wag. kiełków nasion soi lub łubinu
o podwyższonej zawartości ferrytyny, w proszku. Sposób polega
na tym, że sporządzenie mieszanki suchego koncentratu, poprzedzone jest nawilżeniową aglomeracją w złożu fluidalnym kompozycji ferrytyny ze składnikami węglowodanowymi.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407289 (22) 2014 03 31
(51) A41B 13/00 (2006.01)
A41D 11/00 (2006.01)
(71) RUDNICKA MARTA, Szczecin; RUDNICKI JACEK,
Szczecin
(72) RUDNICKA MARTA; RUDNICKI JACEK
(54)	Tekstylny asortyment dla dzieci w przedziale
wiekowym od 0-1 roku życia
(57) Tekstylny asortyment dziecięcy dla dzieci w przedziale wie-

kowym od 0 do 1 roku życia, charakteryzuje się tym, że posiada
druk (D) w co najmniej jednym punkcie podparcia do wykonania
ruchu przez dziecko.
(5 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407736 (22) 2014 03 31
(51) A23L 1/305 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) PRZYGODZKI RYSZARD; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA; JEŻEWSKA MARIA; BŁASIŃSKA IWONA;
PIASECKA-KWIATKOWSKA DOROTA;
MAKOWSKA AGNIESZKA
(54) Suche, dietetyczne koncentraty zup instant,
zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Suche, dietetyczne koncentraty zup instant charakteryzują się

tym, że zawierają: 2 - 11% wag. kiełków nasion soi lub łubinu o podwyższonej zawartości ferrytyny, w proszku. Sposób wytwarzania
koncentratów zup instant charakteryzuje się tym, że sporządzenie
mieszanki suchego koncentratu, poprzedzone jest nawilżeniową
aglomeracją w złożu fluidalnym kompozycji ferrytyny ze skrobią
ziemniaczaną.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407737 (22) 2014 03 31
(51) A23L 1/305 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) PRZYGODZKI RYSZARD; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK
MAGDALENA; REMISZEWSKI MARIAN; KUPKA ANNA;
PIASECKA-KWIATKOWSKA DOROTA;
MAKOWSKA AGNIESZKA

A1 (21) 407796 (22) 2014 04 04
(51) A41D 13/012 (2006.01)
A41D 15/04 (2006.01)
A41D 7/00 (2006.01)
B63C 9/125 (2006.01)
B63C 9/105 (2006.01)
(71) BOSZKO SŁAWOMIR MACIEJ BO SPORT TRAVEL,
Warszawa
(72) MAŃK PIOTR
(54) Osobisty środek asekuracyjny
(57) Osobisty środek asekuracyjny, zawierający koszulkę, komorę

powietrzną, podszewkę oraz rurkę, służącą do napełniania komory powietrznej, charakteryzuje się tym, że komora powietrzna (2)
jest nierozłącznie przymocowana do koszulki (1) i ma kształt cylindryczny, obejmujący wokół tułów użytkownika, przy czym komora powietrzna (2) w części tylnej posiada wydłużenie (8) ku górze,
sięgające karku użytkownika, zaś u dołu posiada wcięcie (9), natomiast część przednia komory powietrznej w swej górnej części ma
wcięcie (10), zapewniające swobodę ruchu użytkownika, przy czym
objętość części tylnej komory jest nie większa niż objętość części
przedniej komory. Osobisty środek asekuracyjny znajduje zastosowanie podczas uprawiania sportów wodnych.
(13 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407870 (22) 2014 04 11
(51) A43B 13/18 (2006.01)
A43B 13/22 (2006.01)
A43B 13/14 (2006.01)
(71) CABAJ JERZY, Wyszków
(72) CABAJ JERZY
(54) Podeszwa buta ze sprężyną
(57) Podeszwa buta charakteryzuje się tym, że warstwa dolna (1)

oraz warstwa górna (2) posiadają umiejscowione na trwale paski (5 i 12), zakończone w przedniej części podeszwy otworami (7),
w których umieszczony jest sworzeń z nakrętkami (3), a ponadto
do warstwy dolnej (1) oraz warstwy górnej (2) przymocowane
są na trwale sprężyny płaskie, które poprzez wytłoczenia łączą się
z umiejscowioną pomiędzy nimi sprężyną walcową (4).
(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 407755 (22) 2014 03 31
(51) A47C 19/02 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(71) AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice
(72) BŁAŻEK PIOTR
(54)	Rozpórka skrzyni mebla tapicerowanego
(57) Rozpórka skrzyni mebla tapicerowanego, wyposażonego

w banel sprężynowy lub formatkę sprężynową, charakteryzuje się
tym, że składa się z dwóch identycznych skrajnych łączników, połączonych ze sobą rozłącznie belką rozpierającą (18), przy czym łączniki (17) na swych zewnętrznych pionowych ścianach (19) posiadają
prostopadle usytuowane do nich trzpienie montażowe (20), zaś
dolne końce tych ścian mają również prostopadle usytuowane
do nich odsadzenia zewnętrzne (21), a przeciwległe do nich ściany mają wykonane nieprzelotowe otwory. Przedmiotem wynalazku jest również rozpórka skrzyni mebla tapicerowanego, która ma kształt monolitycznej bryły (1) o prostokątnym przekroju
poprzecznym, utworzonej z wycinka pierścienia eliptycznego (2),
którego oba końce mają skośno - poziome odsadzenia boczne (3), a ich boczne pionowe ściany wyposażone są w montażowe trzpienie (5).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407768 (22) 2014 04 01
(51) A47B 41/04 (2006.01)
A47B 97/00 (2006.01)
A47B 97/04 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(71) ZIELIŃSKA EMILIA, Wielka Wieś; AKADEMIA SZTUK
PIĘKNYCH, Gdańsk
(72) ZIELIŃSKA EMILIA; JÓŹWICKA BOGUMIŁA ANNA;
ADAMCZEWSKI MAREK
(54) Stelaż wielofunkcyjny
(57) Stelaż wielofunkcyjny posiada węzeł dolny (1) oraz węzeł

górny (2), połączone z korpusem (3), gdzie z węzła dolnego (1)
odchodzą dwie rurki dolne podstawy (4) oraz dwie przednie rurki
korpusu (5), gdzie rurki dolne podstawy (4) są połączone z tylnymi rurkami korpusu (6) poprzez zawiasy osiowe (a), rurki przednie
korpusu (5) są połączone z górnymi rurkami korpusu (7) również
poprzez zawiasy osiowe (a), rurki korpusu (5) są połączone z rurkami stanowiącymi podporę formatu (8) za pomocą przegubów (9).
Przedmiotem wynalazku jest również sposób rozkładania stelaża
poprzez przesunięcie węzła górnego (2) na koniec korpusu (3),
gdzie unieruchamia się węzeł górny zaciskiem (14), gdy przesuwa
się węzeł (2) automatycznie rozsuwają się rurki (4), (5), (6), (7), tworząc zamknięty szkielet podstawy stelaża, następnie odblokowuje
się przeguby (9) i ustawia się w odpowiednich pozycjach rurki stanowiące podporę formatu (8) i blokuje się przeguby (9).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 407819 (22) 2014 04 07
(51) A47G 29/14 (2006.01)
(71) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(72) DAWIDCZYK PIOTR
(54)	Zespół montażowy modułu sterującego
wieloskrytkowej szafy depozytowej przesyłek
małogabarytowych
(57) Zespół montażowy składa się z obudowy (A) modułu oraz

mechanizmu blokady otwarcia (B). Obudowa (A) ma konstrukcję
szuflady wysuwanej na prowadnicach (13), prostopadłych do płaszczyzny czołowej szafy oraz, w której zabudowane są elektroniczne
podzespoły sterujące, funkcjonalne i zasilania. Obudowę (A) tworzą
dwie ułożone na sobie płyty: dolna (1) i górna (3), połączone zawiasem poziomym (4), zamocowanym wzdłuż górnej krawędzi ściany
bocznej (2) płyty dolnej (1). Powierzchnia zewnętrzna ściany czołowej obudowy (A) stanowi panel przedni (11), na którym znajdują się
dostępne z zewnątrz: ekran (21), skaner, przyciski funkcyjne, kamera
i klawiatura numeryczna. Panel przedni (11) zamocowany jest wychylnie przez zawias pionowy (12) do jednego (7) z dwóch (7, 8),
rozstawionych na wymiar szerokości płyt (1, 3) pionowych słupków (7, 8) ramy (6). Do słupków (7, 8) sztywno połączone są dwie
poziome belki (9), sprzęgnięte z przodu i z tyłu poprzeczkami (10).
Belki (9) osadzone są w prowadnicach (13) zamocowanych po wewnętrznej stronie wzdłuż górnych krawędzi ścianek bocznych (2)
płyty dolnej (1). Rama (6) na obu końcach słupka (8) przeciwległego

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do zawiasu pionowego (12) połączona jest rozłącznie z panelem
przednim (11) przez dwie zasuwy (14), zamocowane na tylnej powierzchni panelu przedniego (11).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407821 (22) 2014 04 07
(51) A47K 10/02 (2006.01)
A41B 13/00 (2006.01)
(71) BEDNORZ KATARZYNA BFC, Skarżysko-Kamienna
(72) BEDNORZ KATARZYNA
(54)	Ręcznik wielofunkcyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest ręcznik wielofunkcyjny w kształ-

cie zbliżonym do prostokąta w orientacji poziomej, charakteryzujący się tym, że kaptur (1) zamocowany jest na dłuższym boku (2)
ręcznika, przeciwległym do boku (3), na którym zamocowany jest
element (4) formujący pętlę, przy czym kaptur (1) skierowany jest
ku wewnętrznej stronie (5a) ręcznika, a element (4) formujący pętlę
zamocowany jest po zewnętrznej stronie (5b) ręcznika i ma postać
sprężystego paska, który wyposażony jest w przynajmniej jedno
zapięcie (6), odpowiadające zapięciu (6’) umieszczonemu na materiale ręcznika, a ponadto pionowe boki (12) ręcznika są skrócone
względem jego środkowej części tak, że dolny bok (3) przebiega
łukowato, przy czym stosunek długości (a) środkowej części ręcznika do długości (b) jego pionowych krawędzi bocznych zawiera
się w zakresie 1,2-1,5 oraz dodatkowo w środkowej części materiału
ręcznika wykonane są dwa ukośne rozcięcia (7), które po zewnętrznej stronie (5b) ręcznika wyposażone są w przymocowane do dolnej krawędzi rozcięcia (7) i skierowane w kierunku boku (2) patki (8)
i po tej samej stronie (5b), poniżej rozcięć (7), znajduje się dodatkowo pasek (9) wraz z jego mocowaniem. Długość sprężystego elementu (4) formującego pętlę jest taka, że w postaci nierozciągniętej
ten element (4) przebiega równolegle do sąsiadującej krawędzi
wyznaczonej dolnym bokiem (3).
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407698 (22) 2014 03 28
(51) A61B 17/00 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) WICZKOWSKI EDWARD; RUDNICKI JERZY
(54) Pierścień okołoodbytniczy do przeprowadzania
operacji Thiersch’a
(57) Pierścień okołoodbytniczy do przeprowadzenia operacji

Thiersch’a wykonany z materiału ulegającego odkształceniom plastycznym, zawierający co najmniej jeden odcinek drutu (1) o przekroju okrągłym, przy czym na jednym końcu co najmniej jednego
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odcinka drutu (1) osadzona jest poprzez zgniot tuleja (2), a po aplikacji drutu w jamie ciała, drugi koniec drutu (2) osadzany jest w tuleję (2) i unieruchamiany poprzez zgniot tworząc zamknięty pierścień okołoodbytniczy.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407852 (22) 2014 04 10
(51) A61B 18/18 (2006.01)
A61B 5/06 (2006.01)
(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa
(72) LISAK EDMUND; HEMKA LUCYNA; ŁUKASIAK RYSZARD
(54)	Urządzenie do leczenia żółtaczki patologicznej
u noworodków
(57) Urządzenie jest wyposażone w zamkniętą po bokach obudo-

wę, w której od strony czołowej jest zamontowana przeźroczysta
szyba (2), a wewnątrz są zainstalowane źródła światła. Do umieszczonej wewnątrz obudowy montażowej płyty (7) są przymocowane płytki (8) i płytka (8’) obwodów drukowanych ze źródłami (9) i (9’)
światła LED. Obudowa w przekroju poprzecznym jest wyprofilowana łukowo, wypukłością skierowana na zewnątrz i na końcach zagięta kątowo. W zagiętych kątowo ściankach od strony zewnętrznej
są utworzone gniazda do mocowania szyby (2), do których przylegają gniazda mocowania denek (3) i (3’). Od strony wewnętrznej,
w zagiętych kątowo ściankach obudowy są wykonane wypusty,
tworzące rowki do wsunięcia montażowej płyty (7). W narożach
montażowej płyty (7) są źródła (9) światła LED świecące światłem
niebieskim. Znajdująca się pośrodku montażowej płyty (7) płytka (8’) zawiera źródła (9’) światła LED, świecące światłem żółtym.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407856 (22) 2014 04 10
(51) A61C 7/12 (2006.01)
A61C 7/14 (2006.01)
(71) MACKIEWICZ MAREK, Warszawa
(72) MACKIEWICZ MAREK
(54)	Zamek ortodontyczny
(57) Zamek ortodontyczny, zawierający podstawę mocowaną

do zęba i sloty do przeprowadzania drutu ortodontycznego, ligatury bądź innych środków elastycznych, charakteryzuje się tym,
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że do podstawy (1) jest przymocowana przekładnia mechaniczna (2), sprzęgająca elementy obrotowe (3), wyposażone w sloty (4).
(12 zastrzeżeń)
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wany do rurki (1) stelaża, przy czym element, który bezpośrednio
styka się z rurką (1), podkładka (2), od strony przylegającej do rurki (1) ma kształt dokładnie taki, że dopełnia stykającą się z nią tutaj
powierzchnię rurki (1) stelaża, natomiast od drugiej strony - strony
przeciwnej do rurki (1) - ukształtowana jest dokładnie tak, że dopełnia stykającą się z nią tutaj powierzchnię łącznika (3). Łącznik (3),
od strony przeciwnej do rurki (1), ma prowadnicę (4), która przylega
do jego powierzchni, a najbardziej odsunięta od rurki (1) część prowadnicy (4) jest nieco większa. Podkładka (2), łącznik (3) i prowadnica (4) umieszczane są współosiowo i korzystnie skręcane śrubą (5)
za pomocą nakrętki. Na prowadnicy (4) osadzany jest występ (7)
z wewnętrznym zagłębieniem, który jest równoległy do osi pojemnika (8). Wykonane w występie (7) wewnętrzne zagłębienie odpowiada kształtem zewnętrznej powierzchni prowadnicy (4) i w zagłębieniu tym klinuje się rozłącznie prowadnica (4).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407806 (22) 2014 04 04
(51) A61H 39/06 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
(71) KUSKOWSKI WOJCIECH, Warszawa; NAVARRO TONY,
Urdorf, CH
(72) KUSKOWSKI WOJCIECH
(54)	Urządzenie terapeutyczne
(57) Urządzenie terapeutyczne charakteryzuje się tym, że zawiera

dwa, tych samych rozmiarów, sferyczne elementy, element pierwszy (1), którego temperatura w czasie użytkowania jest wyższa
od zera, i element drugi (2), którego temperatura w czasie użytkowania jest niższa od zera, przy czym elementy (1, 2) są osadzone obok siebie na podstawie (9), element (1) za pośrednictwem
pierwszego cylindra mocującego (5), zaopatrzonego w kanał wewnętrzny (7), a element (2) za pośrednictwem drugiego cylindra
mocującego (6), zaopatrzonego w kanał wewnętrzny (8), ponadto
urządzenie zawiera kanał zasilania (10), zawierający przewód zasilający to urządzenie. Element pierwszy (1) zawiera wewnątrz termostat, regulujący jego temperaturę, i jest wypełniony materiałem
izolującym, a element (2) zawiera wewnątrz zawór podciśnieniowy
oraz mieszaninę tlenku magnezu i chlorku sodu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407808 (22) 2014 04 07
(51) A61J 9/06 (2006.01)
B62B 9/26 (2006.01)
(71) BOŚ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia; BOŚ JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gorzelnia; BOŚ EUGENIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa;
CEGIEŁA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia
(72) BOŚ EUGENIUSZ; BOŚ WOJCIECH
(54)	Uchwyt do mocowania butelki, zwłaszcza na stelażu
wózka dziecięcego
(57) Uchwyt do mocowania butelki, zwłaszcza na stelażu wózka

dziecięcego, wyposażony jest w pojemnik i jest przymocowy-

A1 (21) 407770 (22) 2014 04 01
(51) A61K 9/00 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61K 47/34 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
A61L 26/00 (2006.01)
(71) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze
(72) KOPYTYŃSKA-KASPERCZYK ANNA;
DOBRZYŃSKI PIOTR; KASPERCZYK JANUSZ;
PASTUSIAK MAŁGORZATA; SOBOTA MICHAŁ
(54) Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego
uwalniania leku do stosowania w leczeniu chorób
przyzębia oraz sposób jego wytwarzania
(57) Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalnia-

nia leku do zastosowania w leczeniu chorób przyzębia, stanowiący
wysokoelastyczne, wytrzymałe mechanicznie kompozytowe matryce w postaci typoszeregu, pierścieni i/lub owalnych kształtek,
których wymiary są związane z budową anatomiczną i wielkością
zębów ludzkich charakteryzuje się tym, że stanowi kompozyt
zbudowany z matrycy polimerowej; tworzącej biodegradowalne
i biokompatybilne alifatyczne poliestrowęglany i alifatyczne poliwęglany lub/i ich mieszaninę, korzystnie poli(e-kaprolakton -COwęglan trimetylenu) o zawartości kaproilu od 30 do 85% molowych
lub/i alifatyczne poliwęglany, korzystnie poli(węglan trimetylenu
-CO- węglan neopentylu) o zawartości komonomeru trimetylowęglanu od 50 do 90% molowych, korzystnie otrzymywane w syntezie prowadzonej metodą eliminującą obecność toksycznych metali
w finalnym produkcie, przy czym wypełniaczem zdyspergowanym
lub/i rozpuszczonym w matrycy jest antybiotyk rozpuszczalny w wodzie; korzystnie z grupy tetracyklin (tetracyklina, doksycyklina); lub/i
antyseptyk, korzystnie chlorheksydyna lub/i metronidazol lub/i triklosan, a zawartość stosowanego leku, wynosi od 5% wagowych
do 30% wagowych masy całkowitej kompozytu, korzystnie od 10%
wagowych do 20% wagowych, i jest dobierana tak, aby zapewnić
jednocześnie odpowiednio wysokie stężenie uwalnianego leku
w kieszonce dziąsłowej, pozwalające na wyeliminowanie patogen-
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nych bakterii, będących przyczyną schorzenia, a zarazem utrzymując zadawalającą elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
kompozytu, co pozwala na łatwe, szybkie i trwałe zamocowanie
tego systemu. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania systemu z wymienionych substancji składowych i jego
zastosowanie, bez konieczności usuwania systemu z kieszonki
dziąsłowej.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 407710 (22) 2014 03 28
(51) A61K 9/10 (2006.01)
A61K 31/542 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/04 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) MELISSA MARIA; HUSZCZA GRZEGORZ;
MARUSZAK WIOLETA; KACZMAREK ŁUKASZ;
KUTNER ANDRZEJ; DĄBROWSKA MAGDALENA
(54) Sposób wytwarzania preparatu kropli do oczu
w postaci zawiesiny zawierającej brynzolamid
i preparat wytworzony tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania prepara-

tu kropli do oczu w postaci zawiesiny zawierającej brynzolamid,
polegający na tym, że substancja czynna jest rozpuszczana, a następnie strącana za pomocą środka strącającego, w postaci cząstek
o odpowiedniej wielkości w wyniku zmiany pH środowiska, która
to operacja przeprowadzana jest w roztworze zawierającym główne składniki kompozycji połączone w warunkach aseptycznych.
Ujawniono również preparat kropli do oczu w postaci zawiesiny
zawierającej brynzolamid i substancje pomocnicze: polimer kwasu
akrylowego, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy, mannitol, wodorotlenek sodu, kwas solny, wodorowęglan sodu i wodę
do sporządzania kropli do oczu, wolny od substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407818 (22) 2014 04 07
(51) A61K 36/00 (2006.01)
A23K 1/24 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) WÓJCIK ANNA; SOWIŃSKA JOANNA;
POMIANOWSKI JANUSZ FRANCISZEK;
MITUNIEWICZ TOMASZ; WITKOWSKA DOROTA
(54) Preparat ziołowy dla zwierząt gospodarskich,
zwłaszcza dla drobiu
(57) Preparat ziołowy dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza dla
drobiu charakteryzuje się tym, że zawiera 40% - 60% rutwicy lekarskiej (Herba Galegae); 20% - 25% melisy lekarskiej (Folium Melissae);
15% - 25% pokrzywy zwyczajnej (Folium Utricae) i 5% - 10% szałwii
lekarskiej (Folium Salviae).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407771 (22) 2014 04 01
(51) A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(71) BOWIL BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo
(72) KUKOWSKA-KASZUBA MAGDALENA;
BOBIŃSKI DARIUSZ; WILANDT WALDEMAR
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(54) Opatrunek na rany, zwłaszcza do leczenia ran
choroby hemoroidalnej i sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest opatrunek na rany, zwłaszcza

do leczenia choroby hemoroidalnej, zawierający matrycę z bionanocelulozy i środek biologicznie czynny analgetyczny w postaci
chlorowodorku charakteryzujący się tym, że materiał matrycy
opatrunku stanowi bionanoceluloza o zmodyfikowanych właściwościach strukturalnych polimeru i wybrane środki analgetyczne
w postaci chlorowodorku, korzystnie chlorowodorek bupiwakainy,
przy czym matryca bionanocelulozowa ma kształt w przekroju
wzdłużnym zbliżony do litery T lub I lub zbliżony do figury geometrycznej, korzystnie prostokąta lub kwadratu a chlorowodorek
środka analgetycznego jest naniesiony na matrycę lub do zbiorniczka zestawionego z matrycą. Ujawniono także sposób wytwarzania opatrunku na rany. W szczególności wynalazek dotyczy
opatrunku wykazującego działanie przedłużone, przeznaczonego
do zwalczania dolegliwości bólowych chorób proktologicznych.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 407756 (22) 2014 03 31
(51) A62C 2/08 (2006.01)
(71) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) ŁADA ZYGMUNT; KUCZWARA PIOTR;
GBIORCZYK SEBASTIAN
(54) System strefowego gaszenia pożarów w składach
materiałów łatwopalnych
(57) System jest wyposażony w podstropową instalację tryska-

czową z głowicami tryskaczowymi (7) z zamkiem termicznym, dysze rozpylające wodę umieszczone w zagłębieniach wykonanych
w podłożu strefy składowania (4), oraz zespół zasilania z instalacją
rurową (2), doprowadzającą wodę do instalacji tryskaczowej i dysz
rozpylających wodę. Każda strefa składowania (4) jest podzielona
na prostokątne pola składowe rozmieszczone w równoległych rzędach z zachowaniem odstępów między polami. Dysze rozpylające
wodę stanowią głowice mgłowe (3), generujące strumień mgły
o rozmiarach kropel od 25 do 200 mikrometrów, które są rozmieszczone w rzędach w zagłębieniach wykonanych pomiędzy polami
składowymi i na obrzeżu strefy składowania (4), a głowice tryskaczowe (7) są rozmieszczone bezpośrednio nad rzędami głowic
mgłowych (3), przy czym w skład systemu wchodzi zespół detekcji
z czujnikami przeciwpożarowymi (6), umieszczonymi nad strefą
składowania (4), połączony z zespołem zasilania.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407834 (22) 2014 04 08
(51) A62C 3/00 (2006.01)
A62C 5/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(71) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(72) KOPCZYŃSKI STEFAN; WOROOSZYŁO CZESŁAW
(54) Sposób uruchamiania zestawu generatorów GAG
do gaszenia pożarów
(57) Przedstawiony na rysunku sposób uruchomienia zestawu ge-

neratorów GAG do gaszenia pożaru polega na tym, że centralny generator uruchamia pozostałe generatory ustawione z zapłonnikami
termoczułymi, znajdujące się w strefie podwyższonej temperatury
aerozolu gaszącego, emitowanego przez pierwszy uruchomiony
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generator GAG. Temperatura zadziałania zapłonników termoczułych zawiera się w przedziale 90°C do 110°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407826 (22) 2014 04 07
(51) A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 54/00 (2006.01)
(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) WAWRZASZEK PIOTR; LANC ARKADIUSZ;
LUCHOWIEC WOJCIECH
(54)	Zwijadło do węży strażackich z hamulcem obrotów
zwijadła
(57) Zwijadło do węży strażackich z hamulcem obrotów zwijadła

ma ramę stojaka zwijadła (1), wyposażoną w wahacz ramowy wychylny (2), składający się z prowadnicy węża (3) w kształcie ramki
o zamkniętym obwodzie obramowania, połączonej trwale z dwoma
końcami zewnętrznymi ramion wahacza (5) w element przestrzenny zbliżony kształtem do litery „C”. Przeciwległe końcom zewnętrznym końce łożyskowe ramion wahacza (5), związane są wahliwie
względem ramy stojaka zwijadła (1). Na ramie stojaka zwijadła (1)
w zasięgu pola oddziaływania ruchu ramion wahacza (5) osadzony
jest czujnik indukcyjny ruchu (7), który poprzez zawór elektromagnetyczny skomunikowany jest z siłownikiem pneumatycznym (8),
a ten z kolei sprzężony jest mechanicznie z mechanizmem zaciskowym szczęk.
(1 zastrzeżenie)
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(54)	Zwijadło z urządzeniem do zasilania węża
strażackiego płynną substancją gaśniczą
(57) Zwijadło z urządzeniem do zasilania węża strażackiego płyn-

ną substancją gaśniczą, składa się z rury zasilającej (1), otwartej
na obydwu końcach wlotowych, stanowiących króćce wlotowe (2),
a bliżej króćca wlotowego (2), w ściance rury (3) i w ściance pokrywającej znajdują się na całym obwodzie przelotowe otwory przepływowe. Nad obszarem otworów przepływowych, obejmującym
otwory przepływowe odcinka rury okładzinowej (6) i rury zasilającej (1), znajduje się szczelina pierścieniowa powstała przez odgrodzenie od góry obszaru otworów przepływowych tuleją obrotową
opasującą (8) oraz pierścieniami uszczelniającymi i pierścieniami
łożyskowymi po obydwu stronach szczeliny pierścieniowej. Tuleja
obrotowa opasująca (8) osadzona jest obrotowo i wodoszczelnie
względem obwodu odcinka rury okładzinowej (6), w obszarze
otworów przepływowych. Tuleja obrotowa opasująca (8) w ściance tulei ma przelotowy otwór oraz wokół obwodu tego otworu,
na zewnętrznej powierzchni ścianki tulei ma trwale osadzony kanał
obrotowy rurowy (13), zakończony na wylocie króćcem wylotowym (14).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 407869 (22) 2014 04 11
(51) A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 54/00 (2006.01)
(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) WAWRZASZEK PIOTR; SZKOWRON RAFAŁ;
LANC ARKADIUSZ

A1 (21) 411788 (22) 2015 03 27
(51) B01D 53/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24F 6/00 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F28B 3/04 (2006.01)
F28C 1/02 (2006.01)
(31) 20145295
(32) 2014 03 28
(33) FI
(71) Valmet Technologies Oy, Espoo, FI
(72) AROLA JOONAS, FI; TUOMINIEMI SEPPO, FI
(54) Sposób i urządzenie do chłodzenia kondensatu
oraz odzyskiwania z niego ciepła
w instalacji kotłowej
(57) Urządzenie do chłodzenia kondensatu w instalacji kotłowej,
zawierające skraplacz (1), który jest podłączony do chłodnicy (3)
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kondensatu, przez który kanał (4) rozgałęziający się od kanału powietrza spalania kotła jest wprowadzany w kocioł. Chłodnica kondensatu ma bezpośrednie połączenie do wymiany ciepła oraz masy
pomiędzy powietrzem spalania a kondensatem, ochłodzonym
kondensatem oraz do ogrzewania oraz nawilżania powietrza spalania. Kanał (5) wylotowy dla kondensatu rozciąga się od chłodnicy (3)
kondensatu do odprowadzania ochłodzonego kondensatu z instalacji kotłowej. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób chłodzenia
kondensatu oraz odzyskiwania z niego ciepła w instalacji kotłowej.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 407751 (22) 2014 03 31
(51) B01D 53/38 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
(71) GAWLIK PIOTR ANDRZEJ, Cieszyn
(72) GAWLIK PIOTR ANDRZEJ
(54) Sposób ograniczenia emisji spalin poprzez
zastosowanie wkładu kominowego,
aparatu nawiewowego i filtra
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ograniczenia emisji spa-

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) KONIECZNY RYSZARD JERZY; FEDKO MONIKA;
MYCZKO ANDRZEJ; MYCZKO RENATA
(54) Sposób wyizolowania biomolekuł i frakcji
biomolekuł z masy fermentacyjnej
i pofermentacyjnej biogazowni oraz instalacja
do tego sposobu
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że elektroniczny układ ste-

rowania (US) okresowo uruchamia pompę (P2), która przekazuje
z komory fermentacyjnej (KF) dawkę masy fermentacyjnej do układu prefiltracji (PF). W układzie tym rozdziela się masę fermentacyjną
na fazę stałą i płynną. Następnie za pomocą pompy (P3) strumień
płynnej nadawy transportuje się do co najmniej jednego modułu mikrofiltracyjnego (MF), lub ultrafiltracyjnego, gdzie dzieli się
na strumień koncentratu przemieszczany do komory fermentacyjnej oraz strumień permeatu. Strumień permeatu przemieszcza się
do zbiornika (Z1), skąd okresowo przemieszcza się do co najmniej
jednego modułu ultrafiltracyjnego (UF) lub nanofiltracyjnego.
W tym module nadawa dzieli się na strumień permeatu, przemieszczany do zbiornika (Z2) i strumień koncentratu, przemieszczany
do zbiornika (Z3). Po zakończeniu cyklu filtracyjnego uruchamia się
cykl przemywania wstecznego modułów (MF, UF) za pomocą bieżącej wody z chemikaliami, zmagazynowanymi w zbiorniku (Z4), którą
po przemyciu tych modułów utylizuje się w zbiorniku (Z5). Instalacja charakteryzuje się tym, że zawiera pompę (P2), łączącą komorę
fermentacyjną (KF) z układem prefiltracji (PF), który połączony jest
z co najmniej jednym modułem mikrofiltracyjnym (MF) lub ultrafiltracyjnym. Moduł ten połączony jest z komorą fermentacyjną oraz
za pośrednictwem zbiornika (Z1) i pompy (P4) z co najmniej jednym modułem ultrafiltracyjnym (UF), lub nanofiltracyjnym. Moduł
ten połączony jest ze zbiornikiem (Z2) permeatu i zbiornikiem (Z3)
koncentratu. Instalacja ta zawiera również instalację do przemywania wstecznego modułów (MF i UF) bieżącą wodą i chemikaliami
ze zbiornika (Z4). Przenośnik (PT) osadu łączy układ prefiltracji (PF)
z komorą fermentacyjną (KF).
(4 zastrzeżenia)

lin poprzez zastosowanie wkładu kominowego, aparatu nawiewnego i filtra, powodujące wytrącenie (przechwycenie) cząsteczek
ze spalania węgla, koksu, flotu lub mułu. Do wylotu komina jest
zamontowany wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Budowa wkładu kominowego umożliwia zasysanie dymu ze spalania
do aparatu nawiewnego i wtłaczanie go do filtra olejowego, katalizatora samochodowego lub filtra samochodowego cząsteczek
stałych. Aparat nawiewny zbudowany jest ze stali kwasoodpornej
i przystosowany do pracy w wysokich temperaturach spalin. W filtrze olejowym spaliny dymu kominowego wtłoczone są przez aparat nawiewny do zbiornika z olejem, co powoduje, że cząsteczki
spalin zostają przechwycone i po oczyszczeniu zostają odprowadzone do atmosfery. Do oleju jest wmieszany niewielki procent denaturatu, uniemożliwiający zamarzanie oleju w okresie zimowym.
Rodzaj zastosowanego katalizatora samochodowego lub filtra
samochodowego cząsteczek stałych jest uzależniony od stopnia
w jakim chcemy ograniczyć emisję spalin do atmosfery. W wyniku tego procesu zostaje oczyszczony dym kominowy z cząsteczek
i zapachu spalania. Budowa wkładu kominowego w przypadku
braku prądu lub awarii aparatu nawiewnego umożliwia emisję spalin do atmosfery poprzez wkład kominowy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407865 (22) 2014 04 11
(51) B01D 61/14 (2006.01)
B01D 61/18 (2006.01)
C02F 9/02 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
B01D 61/22 (2006.01)
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A1 (21) 407797 (22) 2014 04 04
(51) B01J 2/20 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
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(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń
(72) FRĄSZCZAK ZBIGNIEW; KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW;
BUCHELT ADAM
(54) Polimerowo-mineralna kompozycja konstrukcyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja polimeru termopla-

stycznego z materiałem mineralnym pochodzenia wulkanicznego
- perlitem. Do osnowy poliolefinowej, korzystnie w postaci proszku
w ilości poniżej 90% masowych wprowadzono perlit o nieregularnej, ostrokrawędziowej strukturze cząstek, o wielkości tych cząstek
poniżej 0,1 mm w ilości powyżej 10% masowych, korzystnie 20-30%
masowych, po czym tak otrzymaną kompozycję ujednorodniono
i zhomogenizowano w temperaturze do 160°C. Z kolei w dalszym
procesie wytłaczania w temperaturze do 190°C jest wytwarzany
granulat o wielkości od 1,5 do 2,5 mm i następujących właściwościach: gęstość od 0,964 do 1,072 Mg/m3, masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR od 3,1 do 8,4 g/10 min. przy 5 kg i temperaturze
190°C, wytrzymałość na rozciąganie od 17,56 do 21,3 MPa, moduł
sprężystości przy statycznym rozciąganiu od 622 do 1088 MPa,
siła maksymalna przy zginaniu od 27,3 do 34,1 N.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407720 (22) 2014 03 31
(51) B05B 7/04 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; BAŁAGA DOMINIK; SIEGMUND
MICHAŁ; KALITA MAREK; CEBULA DANUTA; KUSZKA
JACEK; SEDLACZEK JANUSZ
(54) Samoczyszcząca dwuczynnikowa dysza zraszająca
(57) Wynalazek dotyczy samoczyszczącej dwuczynnikowej dyszy

zraszającej, pracującej w wyrobiskach górniczych w stanie zapylenia. Urządzenie składa się z korpusu (1) z przyłączonymi do niego
króćcami dolotowymi wody (13), sprężonego powietrza (12), dyszy
rozpylającej (2) i korka zamykającego (3), stanowiącego podparcie
dla sprężyny (5). Sprężyna (5) współpracuje z tłoczkiem (4), do którego zastabilizowana jest iglica (6). Pod wpływem zmian ciśnienia
powietrza, sprężonego wewnątrz korpusu (1) iglica wraz z tłoczkiem (4) przesuwa się w kierunku korka (3) i wysuwa się zgrubionym
końcem z otworu wylotowego dyszy (9). Sprężyna (5) w tej fazie
ruchu iglicy zostaje ściśnięta. Na skutek odsłonięcia otworu wylotowego (16) przez tłoczek (4) z korpusu uchodzi na zewnątrz część
sprężonego powietrza, a sprężyna (5) powoduje przesunięcie iglicy (6) zgrubieniem z powrotem do otworu wylotowego dyszy (9),
wykonując tym samym ruch czyszczący otworu wylotowego (9)
głowicy zraszającej.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407745 (22) 2014 03 31
(51) B21B 13/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób i urządzenie do walcowania poprzecznego
narzędziami płaskimi
(57) Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi,
zwłaszcza kul z główek złomowanych szyn charakteryzuje się
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tym, że półfabrykat (12) w kształcie odcinka główki złomowanej
szyny umieszcza się w przestrzeni wejściowej między górnym narzędziem (5) płaskim i dolnym narzędziem (6) płaskim, następnie
wprawia się w ruch postępowy suwak (3) ze stałą prędkością (V),
i przemieszcza się suwak (3) wraz z dolnym narzędziem (6) płaskim, umieszczonym na górnej powierzchni suwaka (3) w kierunku
górnego narzędzia (5) płaskiego, umieszczonego na nieruchomej
płycie (2) górnej, po czym wcina się klinowe powierzchnie (9b)
robocze, które umieszczone są na górnym narzędziu (5) płaskim
oraz dolnym narzędziu (6) płaskim w półfabrykat (12) i wprawia się
półfabrykat (12) w ruch obrotowy, oraz jednocześnie kształtuje się
w środkowej części półfabrykatu (12) cylindryczne przewężenie,
na które następnie oddziaływuje się klinowymi powierzchniami (9b)
roboczymi i walcuje się pręt o średnicy zbliżonej do średnicy kuli,
następnie zatrzymuje się suwak (3) po zajęciu przez niego położenia
końcowego i przemieszcza się do dołu odwalcowany pręt do położenia w przestrzeni wejściowej między dolnym narzędziem (7)
klinowym, umieszczonym na stałej płycie (1) oraz górnym narzędziem (8) klinowym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407712 (22) 2014 03 28
(51) B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/087 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
(71) GENICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(72) ROSIŃSKI MARCIN
(54)	Urządzenie z wielkoprądowym łącznikiem
elektronicznym dla konsolidacji materiałów
proszkowych oraz sposób konsolidacji
materiałów proszkowych za pomocą urządzenia
z wielkoprądowym łącznikiem elektronicznym
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone

do konsolidacji materiałów proszkowych, wyposażone w komorę
roboczą, prasę połączoną z wielkoprądowymi elektrodami (z górną elektrodą i z dolną elektrodą) wyładowczymi (odizolowanymi
elektrycznie od komory procesowej oraz ruchomymi przepustami próżniowymi), pomiędzy którymi mieści się konsolidowany
proszek, na który prasa wywiera nacisk. Do elektrody górnej i dolnej jest podłączony obwód pojemnościowy wraz z zasilaczem
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zamykany łącznikiem wielkoprądowym, który stanowi klucz tranzystorowy (7). Przedmiotem wynalazku jest także sposób konsolidacji
materiałów proszkowych w urządzeniu, przy czym materiał proszkowy poddaje się jednocześnie działaniu ciśnienia w zakresie 1-200 MPa
i konsolidacji impulsami prądu elektrycznego o natężeniu 1-80 kA,
powtarzanymi z częstotliwością z zakresu od 0,1 Hz do 100 Hz, wywoływanymi poprzez otwieranie i zamykanie klucza tranzystorowego.
(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 407742 (22) 2014 03 31
(51) B23B 29/03 (2006.01)
B23B 3/22 (2006.01)
(71) RESZKA GRZEGORZ J.G.SERVICE, Lublin
(72) RESZKA GRZEGORZ
(54) Modułowa głowica poligonalna
(57) Modułowa głowica poligonalna, składająca się z korpusu
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A1 (21) 407732 (22) 2014 03 31
(51) B23D 53/12 (2006.01)
B23D 55/10 (2006.01)
(71) SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice;
ŚLIWIŃSKI PIOTR HYDROMASZ, Katowice
(72) SZWAJCA TADEUSZ; ŚLIWIŃSKI PIOTR
(54) Mechanizm napinania taśmy,
zwłaszcza ręcznej piły taśmowej
(57) Mechanizm napinania taśmy, zwłaszcza ręcznej piły taśmowej

charakteryzuje się tym, że korpus prawy (1) zintegrowany z prawą
hakowatą rękojeścią (2) połączony jest poprzez przegub (3) z korpusem lewym (4) zintegrowanym z lewą łukowatą rękojeścią (5).
Płaszczyzny styku prawej łukowatej rękojeści (2) i lewej łukowatej
rękojeści (5) są przesuwne po sobie obrotowo względem środka
obrotu przegubu (3).
(4 zastrzeżenia)

stalowego (1), kasety (2) oraz klina mocującego (4), posiadająca
w korpusie stalowym (1) dwie płaszczyzny bazowe, przecinające się
pod kątem. Kaseta (2) posiada dwie płaszczyzny bazowe oraz dwie
płaszczyzny bazowe docisku klina. Klin mocujący (3), posiada dwie
płaszczyzny bazowe klina przecinające się pod kątem.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407811 (22) 2014 04 07
(51) B23D 21/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU, Gdańsk
(72) ZAŁĘSKI KRZYSZTOF
(54)	Urządzenie do rozcinania rur osłonowych,
sposób rozcinania rur osłonowych
oraz zastosowanie urządzenia do rozcinania
rur osłonowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rozcinania rur

osłonowych, które zawiera: stół (1), tuleje, tor jezdny dla wózków,
but (4), wózek jezdny (5), zespół napędowy (6), tarcze tnące i wodzik. Przedmiotem wynalazku jest również sposób rozcinania rur
osłonowych, gdzie próbki zawarte w rurach osłonowych umieszcza się w bucie (4) urządzenia, a układ linkowy lub śrubowy przesuwa próbkę względem tarcz tnących napędzanych silnikiem, oraz
zastosowanie urządzenia do rozcinania osłon prób rdzeniowych.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 407741 (22) 2014 03 31
(51) B27K 5/00 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOPOL
MARZANNA KOWALSKA, MAREK KOWALSKI SPÓŁKA
JAWNA, Nowy Sącz
(72) KOWALSKI MAREK
(54) Sposób wysokotemperaturowej
modyfikacji drewna oraz urządzenie
do termicznej modyfikacji drewna
(57) Sposób wysokotemperaturowej modyfikacji drewna po-

lega na tym, że wygrzewanie drewna oraz jego schładzanie prowadzi się w gazoszczelnej komorze w atmosferze gazów niepalnych i nie podtrzymujących spalania, określanych dalej jako „gazy
ochronne”, przy zawartości tlenu nie przekraczającej 4 procent,
korzystnie nie przekraczającej 2 procent, oraz przy ciśnieniu gazów,
przekraczającym nie więcej niż o 0,8 barów ciśnienie otoczenia. Gazami ochronnymi są ditlenek węgla lub azot bądź ich mieszanka,
ewentualnie z dodatkiem gazów szlachetnych. Urządzenie do termicznej modyfikacji drewna ma gazoszczelną komorę (1) z izolacją
termiczną, mieszczącą wsad drewna (1) poddanego modyfikacji.
Wyposażone jest w czujnik obecności tlenu, sterujący zaworami
doprowadzającymi gazy ochronne do wnętrza gazoszczelnej komory (1). Urządzenie ma również zawory wylotowe (5), z których
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co najmniej jeden pełni okresowo funkcję zaworu wlotowego,
sterowane czujnikiem ciśnienia w gazoszczelnej komorze (1) oraz
niezależnie od tego czujnika.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 407823 (22) 2014 04 07
(51) B29C 49/42 (2006.01)
B29C 47/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń
(72) SKOTARCZAK STANISŁAW; MISZEWSKI SŁAWOMIR;
IGNACZAK IRENA
(54)	Układ regulacji jezdnego obrotowo-rewersyjnego
zespołu odbierającego
(57) Wynalazek dotyczy układu regulacji jezdnego obrotowo - re-

wersyjnego zespołu odbierającego, w którym układ podpierający
tego zespołu składa się ze wsporników przykręconych do konstrukcji wsporczej. We wspornikach (2) umieszczone są mimośrodowe
czopy (4), regulujące poziom płaszczyzny obrotu ramki (5) koła jezdnego. Na czopach (4) tych w łożyskach znajdują się rolki (7) podpierające z tuleją dystansową (8). W górnej części wsporników (2) znajdują się mimośrodowe sworznie wraz z zamocowanymi na nich
łożyskami (10), które łącznie zabezpieczają przed przesuwaniem się
ramki (5) koła jezdnego w kierunku promieniowym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407831 (22) 2014 04 07
(51) B32B 27/12 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
(71) NIKLAS SYLWIA COLLBY & COMPANY, Dzierżoniów
(72) NIKLAS SYLWIA; KOCHANIAK ROBERT
(54) Sposób wytwarzania zdobionego elastycznego
wielowarstwowego laminatu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania i zdobienia

wielowarstwowego laminatu elastycznego oraz wielowarstwowy
laminat elastyczny, w którym zewnętrzną drukowaną warstwę (3)
wykonuje się z materiału, tkaniny/włókniny a warstwy te zdobione
są przed klejeniem, w tym zwłaszcza trzywarstwowy dwustronny
laminat. Sposób polega na tym, że wykonuje się rdzeń w postaci
co najmniej jednej warstwy pianki polietylenowej, silikonowej, poliuretanowej, neoprenowej, celulozowej, pianki biodegradowalnej,
pianki z miękkiego PCW (1), na którym z jednej strony umieszcza
się zewnętrzną warstwę (3), wykonaną z materiału, tkaniny/włókniny o gramaturze co najmniej 35 g/m2. Zdobienie (4), wykonuje się
przed klejeniem materiału, tkaniny/włókniny przy użyciu farb sublimacyjnych, dyspersyjnych, pigmentowych, wywabowych, kwasowych lub reaktywnych, w szczególności te stosowane w technologii druku cyfrowego, które dają możliwość druku na gotowo nawet
pojedynczego elementu na zewnętrznej warstwie, która przed
wydrukowaniem będzie się charakteryzowała rozciągliwością
w osiach X i Y, wzdłużną mniejszą niż 13,5% i poprzeczną mniejszą
niż 13,5%, oraz która po wydrukowaniu utrwaleniu będzie się charakteryzowała znikomą rozciągliwością w osiach X i Y, wzdłużną
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nieprzekraczającą 5% i poprzeczną nieprzekraczającą 4,5%. Przy
czym wszystkie warstwy łączy się ze sobą za pomocą spoiwa (2),
posiadającego tak zwany czas otwarcia od 1 sekund do 1440 minut,
odpornego na temperaturę w zakresie co najmniej od 65°C, w postaci spoiwa silikonowego lub akrylowego lub poliuretanowego
lub kauczuku naturalnego i jego mieszaniny lub kauczuku syntetycznego lub kauczuku neoprenowego lub żywic syntetycznych
lub termoplastycznego spoiwa lub spoiwa otrzymanego poprzez
nadtopienie pianki poliuretanowej (2).
(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 407802 (22) 2014 04 04
(51) B44B 1/00 (2006.01)
B41J 2/01 (2006.01)
(71) PŁUCIENNIK TOMASZ, Nadarzyn;
CHMIELEWSKI BRONISŁAW, Złotokłos;
FUNKIEWICZ MARIA ELŻBIETA, Warszawa
(72) PŁUCIENNIK TOMASZ; CHMIELEWSKI BRONISŁAW;
FUNKIEWICZ MARIA ELŻBIETA
(54) Sposób przyrostowego drukowania przestrzennego
obiektu 3D i urządzenie do przyrostowego
drukowania przestrzennego obiektu 3D
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przyrostowego druko-

wania przestrzennego obiektu 3D i urządzenie do przyrostowego
drukowania przestrzennego obiektu 3D w szczególności do drukowania obiektów trójwymiarowych w kolorze. Sposób przyrostowego drukowania przestrzennego obiektu 3D, w którym wykonuje
się kolejne warstwy poprzez zestalenie warstwy powierzchniowej
ośrodka płynnego na podstawie modelowej, przy czym utworzoną warstwę utwardza się, a na niej tworzy się następną warstwę
po przemieszczeniu budowanego obiektu 3D wraz z podstawą modelową. Na kolejną warstwę nakłada się kolor, a warstwę
z nałożonym kolorem utwardza się ostatecznie. Urządzenie (1)
do przyrostowego drukowania przestrzennego obiektu 3D zawiera
ramę (2), umieszczony w ramie zbiornik (3) z płynnym materiałem
fotoaktywnym (4), umieszczoną w zbiorniku (3) podstawę modelową, przemieszczaną w pionie układem podnoszącym i źródło
światła (7). W ramie (2) na prowadnicach (8) osadzona jest głowica
drukująca (10).
(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 407705 (22) 2014 03 28
(51) B44C 7/02 (2006.01)
B65H 16/02 (2006.01)
(71) MATUSIAK PIOTR, Jelenia Góra
(72) MATUSIAK PIOTR
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(54) Podajnik tapet o podłożu nietykalnym
(57) Podajnik, zwłaszcza do tapet, charakteryzuje się tym, że ma

podłogę (10), połączoną ze ściankami bocznymi (1), przykręconym
kątownikiem (11), co stanowi podstawę, na której znajduje się rolka
prowadząca i moduł mocujący tapetę (8, 4, 9, 5, 6).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407752 (22) 2014 03 31
(51) B60N 2/00 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
B61D 33/00 (2006.01)
(71) SZYMAŃSKI MACIEJ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY STER, Poznań
(72) KĘDZIORA KRZYSZTOF; KLABA KAROL;
KWIATKOWSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób wytwarzania korpusu fotela,
zwłaszcza pojazdów komunikacji zbiorowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania korpusu

fotela, zwłaszcza pojazdów komunikacji zbiorowej, mający zastosowanie do wytwarzania korpusów foteli autobusowych, wagonów
kolejowych i innych. Sposób charakteryzuje się tym, że z metalu
lekkiego wytłacza się metodą ekstruzji kształtową płytę (1), mającą
zewnętrzne profile usztywniające (2), po czym odcina się z płyty (1)
odcinek o długości w przybliżeniu równej elementowi fotela, z kolei odcinek poddaje procesowi dostosowania do kształtów ergonomicznych i wykonuje otwory do mocowania elementów wsporczych i tapicerskich.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407702 (22) 2014 03 28
(51) B60Q 3/06 (2006.01)
F21S 8/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MAKIEŁA DAWID
(54) Oświetlenie serwisowo-naprawczo-diagnostyczne
zwłaszcza w motoryzacji
(57) Oświetlenie serwisowo-naprawczo-diagnostyczne zwłasz-

cza w motoryzacji, składające się z elementu świecącego i połączonego z nim źródła prądu charakteryzuje się tym, że element
świecący jest trwale przymocowany do ruchomego wysięgnika (4),
który przymocowany jest trwale do wewnętrznej strony pokrywy
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komory silnika (2), przy czym w obwodzie elektrycznym znajdują
się wyłączniki.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407740 (22) 2014 04 01
(51) B61F 5/02 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
(71) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle
(72) MICHALAK DARIUSZ ANDRZEJ
(54) Wózek do pojazdu szynowego,
zwłaszcza do tramwajów niskopodłogowych
(57) Wózek do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów

niskopodłogowych, ma w geometrycznym środku ramy zamontowane cięgło trakcyjne (9), przymocowane do zabudowanych
na jednej z poprzecznic (3) zabieraków wózka (10), wzmocnionych
węzłówkami (11), a naprzeciw, na podwoziu pojazdu, są przymocowane zabieraki pudła pojazdu, przy czym cięgło trakcyjne (9) jest
wyposażone w gumowo-metalowe przeguby sferyczne (13). Każda konsola pierwsza ma gniazda do mocowania amortyzatorów
pionowych oraz gniazda do mocowania bloków gumowo-metalowych, stanowiących oparcie nadwozia na wózku. Na końcach ostojnic (2) są zamocowane gniazda odbijaków krańcowych i wsporniki
amortyzatorów poziomych, natomiast w środku ostojnic (2) zabudowane są zespolone wsporniki odbijaków środkowych (23).
Na końcach konsoli drugiej, od strony poprzecznic (3), są zamontowane wsporniki podwieszenia elektromagnetycznego hamulca
szynowego. Od spodu do każdej z konsoli pierwszych są podwieszone kompletne układy napędowe, z których każdy zawiera dwa
silniki i dwie przekładnie, zamontowane po jednej i po drugiej stronie wózka, przy czym dwa silniki połączone są ze sobą powierzchniami tylnymi, natomiast kołnierz silnika jest połączony z kołnierzem przekładni, poza tym przekładnia jest połączona za pomocą
kołnierza z czołem koła. Każda przekładnia ma zabudowany układ
hamulcowy, składający się z tarczy hamulcowej, osadzonej od strony zewnętrznej przekładni zacisku hamulcowego, zamocowanego
do korpusu przekładni.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407836 (22) 2014 04 08
(51) B64C 27/02 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B60F 5/02 (2006.01)
(71) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie
(72) DZIKOWICZ BOGUSŁAW
(54) Pojazd lądowo-powietrzny pionowego startu
(57) Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny pojazd lądowo-

-powietrzny pionowego startu, przeznaczony do celów komunikacyjnych, turystyki, dla kurierów, policji i wojska. Pojazd lądo-
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wo-powietrzny charakteryzuje się tym, że w ramie kadłuba (2),
z co najmniej trójkołowym podwoziem, osadzone są, na wałach,
umieszczonych w tulejach, cztery zespoły (6) śmigieł (7), po dwa
zespoły (6) z każdego boku kadłuba (2), każdy zespół (6) zawiera
jedną parę śmigieł (6), o przeciwnych kierunkach obrotów, a zespoły (6) podczas lotu mają usytuowane śmigła (7) pod kątem α
od 0° do 90°, tj. od płaszczyzny poziomej do płaszczyzny pionowej,
natomiast płaszczyzny śmigieł (7) obu zespołów (6), z jednego boku
kadłuba (2) usytuowane są podczas lotu pod tym samym kątem α,
przy czym zespoły (6), z każdego boku kadłuba (2), względem zespołów z drugiego boku mogą pracować pod różnymi kątami α,
co jest wynikiem procesu sterowania pojazdem podczas lotu.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407748 (22) 2014 03 31
(51) B65B 43/06 (2006.01)
B65D 27/04 (2006.01)
(71) KIBIŃ DANIEL, Barlinek
(72) KIBIŃ DANIEL
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania kopert
z folią bąbelkową
(57) Sposób wytwarzania kopert z folią bąbelkową charakteryzuje

się tym, że jedną z powierzchni wstęgi papieru (9) poddaje się aktywacji w procesie koronacji lub aktywacji plazmowej, a następnie
w krótkim okresie czasu do 30 minut, zaktywizowaną powierzchnię
wstęgi papieru (9) zgrzewa się z wstęgą folii bąbelkowej (8). Proces
aktywacji wewnętrznej powierzchni wstęgi papieru prowadzony
jest przez okres 0,1-40 sekund, przy natężeniu strumienia wyładowań elektrycznych od 1-10000 W/m2. Urządzenie do wytwarzania
kopert z folią bąbelkową charakteryzuje się tym, że między rolką (3)
beli papieru (1) a zgrzewarką (4) usytuowane jest co najmniej jedno stanowisko aktywacji (5), jednej z powierzchni wstęgi papieru (9), przy czym wstęga koronowanego papieru (9) kierowana jest
na zgrzewarkę (4), razem ze wstęgą folii bąbelkowej (8). Korzystnym
jest to, że w sąsiedztwie rolki (3), z belą papieru (1) usytuowana jest
rolka (6) z folią bąbelkową (2).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407754 (22) 2014 03 31
(51) B65D 19/34 (2006.01)
(71) MONDI CORRUGATED ŚWIECIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie
(72) CHYŁŁA ALEKSANDER
(54) Paleta
(57) Wynalazek dotyczy palety zawierającej ładunkową część górną (1) usytuowaną na podporowej części dolnej (2) i z nią połączoną.
Każda spośród części dolnej (1) i części górnej (2) stanowi oddzielny,
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jednolity element, a ponadto część dolna (2) palety jest wygięta
wzdłuż linii zagięć tworząc co najmniej dwie podpory rozciągające
się równolegle do osi wzdłużnej X palety, pomiędzy którymi rozciągają się płyty łącznikowe (12). Dwie podpory części dolnej (2)
stanowią podpory boczne, a każda podpora boczna ma prostopadłościenny profil zamknięty zawierający ścianę górną (10b) usytuowaną w płaszczyźnie wyznaczonej przez płytę łącznikową (12)
i ścianę dolną (10d). Na zewnętrz względem prostopadłościennego
profilu zamkniętego jest usytuowana ściana wzmacniająca (10e),
która rozciąga się od ściany dolnej (10d) profilu zamkniętego podpory bocznej do płyty łącznikowej (12) pod kątem (α) względem
płyty łącznikowej (12) i łączy profil zamknięty podpory bocznej
z płytą łącznikową (12). W ścianie górnej (10b) wykonane są poprzeczne otwory mocujące, a w ścianie dolnej (10d) wykonane
są poprzeczne otwory ustalające, rozmieszczone w rzędach i usytuowane parami naprzeciw siebie. Część górna (1) zawiera boczne elementy motylkowe, które są odgięte do części dolnej (2),
przechodzą przez otwory mocujące i są osadzone w otworach
ustalających podpór bocznych, do mocowania części górnej (1)
do części dolnej (2) palety.
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 407792 (22) 2014 04 04
(51) B65G 1/16 (2006.01)
(71) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań
(72) PAWŁOWSKI JOSEF WALDEMAR, DE; SIWEK WOJCIECH;
MARTYNIAK MAREK
(54)	Zespół ciągu transportowego palet
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół ciągu transportowego

palet, mający zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Zespół ciągu transportowego palet charakteryzuje się tym, że przeładunkowy wózek (1) jest osadzony na prowadzących koła (10)
szynach. Przeładunkowy wózek (1) jest wyposażony we wzdłużnie usytuowane transportujące rolki, napędzane elektrycznym
silnikiem (11), oraz zamontowany poprzecznie czujnik położenia
krańcowego palety z towarem. Ruch liniowy przeładunkowego
wózka (1) wywoływany jest za pomocą usytuowanego na końcu
szynowego ciągu linowego serwoelektrycznego napędu (4) oraz
napinacza liny. Płynność ruchu przeładunkowego wózka (1) reguluje wewnętrzny napinacz liny (9).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407817 (22) 2014 04 07
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 3/02 (2006.01)
B22F 9/20 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) PESZKE JERZY; NOWAK ANNA
(54) Sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi(I)
(57) Sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi(I) polega
na tym, że początkowo prekursory jonów miedzi(II) syntetyzuje się
z wielowodorotlenowymi alkoholami alifatycznymi, zawierającymi
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co najmniej dwie, trzy lub cztery grupy hydroksylowe w łańcuchu głównym obok siebie, przy długości łańcucha węglowego
nie przekraczającej sześciu atomów węgla, lub z mieszaniną wskazanych wyżej alkoholi lub z ich roztworami wodnymi. W kolejnym
etapie otrzymany produkt syntezy stabilizuje się za pomocą amin
i/lub amoniaku, w ilości 0.01-20% w stosunku do całkowitej objętości roztworu, następnie prowadzi się syntezę nanocząstek wodorotlenku miedzi(II) w macierzy wielowodorotlenowych alkoholi
poprzez dodanie zasady w ilości od 0.1-5% względem całkowitej
masy roztworu, po czym prowadzi się proces redukcji nanocząstek
wodorotlenku miedzi(II) do tlenku miedzi(I) za pomocą reduktora,
korzystnie za pomocą kwasu askorbinowego lub jego roztworu.
(13 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 407725 (22) 2014 03 31
(51) C01B 31/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(71) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmigiel
(72) PESZKE JERZY; OLSZEWSKI TADEUSZ; NOWAK ANNA;
SZADE JACEK
(54) Sposób wytwarzania materiału konstrukcyjnego
nisko absorpcyjnego dla fal elektromagnetycznych
wysokiej energii, zwłaszcza dla zastosowania
w medycynie
(57) Sposób polega na tym, że występują kolejno po sobie proces

modyfikacji nanorurek węglowych w polarne grupy funkcyjne, następnie realizuje się proces stabilizacji układu w roztworze, podczas
którego nanorurki po reakcji utlenienia poddaje się zobojętnieniu
w stężonym amoniaku, korzystnie jeśli proces zobojętnienia prowadzi się w środowisku ultradźwięków, po czym przeprowadza się
proces modyfikacji struktury, w którym zmodyfikowane nanorurki
węglowe dysperguje się w roztworze bromu w bromowodorze
w stosunku 1:1, a następnie w polu mikrofalowym prowadzi się syntezę kompozytu nanorurkowo polimerowego, po czym separuje
się gotowy kompozyt poddając produkt reakcji odfiltrowania pod
próżnią na filtrze polietylenowym. Sposób charakteryzuje się tym,
że podczas modyfikacji nanorurek węglowych mieszaninę reakcyjną, zawierającą kwas siarkowy, kwas azotowy i surowe nanorurki
poddaje się wstępnemu zdyspergowaniu na mieszadle szybkoobrotowym w przedziale czasowym od 1 do 60 min. przy prędkości obrotowej od 5000 do 30000 obr./min., po czym mieszaninę
reakcyjną zawierającą kwas siarkowy, kwas azotowy i surowe nanorurki poddaje się działaniu ultradźwięków, w temperaturze od 10
do 80°C, w przedziale czasowym od 1 do 120 min., przy jednoczesnym mieszaniu, przy czym reakcję utleniania nanorurek prowadzi
się w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej w przedziale
czasowym od 1 do 48 h, pod chłodnicą zwrotną. Ponadto w trakcie
procesu stabilizacji układu produkt zobojętnia się mieszaniną stężonego amoniaku 20-30%, a następnie przemywa się tetrahydrofuranem, przy czym reakcję zobojętnienia prowadzi się przy ciągłym
mieszaniu na mieszadle szybko obrotowym z prędkością obrotową
w przedziale od 300 do 3000 obr./min.. W trakcie separacji gotowego kompozytu produkt reakcji przemywa się wodą.
(19 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407730 (22) 2014 03 31
(51) C01B 33/44 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole
(72) SZPILSKA KATARZYNA; CZAJA KRYSTYNA;
KUDŁA STANISŁAW; KOSNO JACEK; SABURA EWA;
SEMENIUK IZABELA
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego
montmorylonitu
(57) Sposób otrzymywania modyfikowanego montmoryloni-

tu polega na tym, że montmorylonit dysperguje się w wodzie i/
lub w rozpuszczalniku organicznym i miesza się z solami z grupy
imidazolin, należącymi do halogenków 1-[n-(alkilokarbamoilo) alkilo]-1-alkilo-2-alkiloimidazoliowych, podstawionymi łańcuchami
alkilowymi naturalnych kwasów tłuszczowych o długości łańcucha
od 10 do 22 atomów węgla, o wzorze ogólnym 1: gdzie: R1 = łańcuch alkilowy o długości od 10 do 22 atomów węgla, R2 = grupa
benzylowa, metylowa lub wodór, X− = jon chlorkowy, bramkowy
lub jodkowy, n = 1-10, rozpuszczonymi w wodzie i/lub w rozpuszczalniku organicznym, stosując 10-150 mmoli soli z grupy imidazolin na 100 g montmorylonitu, w temperaturze 50-100°C i w czasie
nie krótszym niż 30 minut, roztwór przesącza się, uzyskany osad
suszy się i ewentualnie mieli się do postaci proszku.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407691 (22) 2014 03 28
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 37/06 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR; KAPICA JOANNA;
KUSIAK-NEJMAN EWELINA; MOZIA SYLWIA;
WANAG AGNIESZKA; KOWALCZYK ŁUKASZ
(54) Sposób usuwania siarki z powierzchni katalizatorów
na bazie TiO2, otrzymanego metodą siarczanową
(57) Sposób usuwania siarki z powierzchni katalizatorów na bazie

TiO2, otrzymanego metodą siarczanową, charakteryzuje się tym,
że wysuszony ditlenek tytanu o strukturze anatazu płucze się wodą
amoniakalną i przemywa wodą destylowaną do uzyskania pH obojętnego. Następnie suszy się w suszarce próżniowej przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 105°C. Korzystnie tak otrzymany
produkt gotuje się w roztworze wodorotlenku potasu, przemywa
wodą destylowaną do uzyskania pH alkalicznego i ponownie suszy
w suszarce próżniowej przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 105°C. Stosuje się 2,5% roztwór wody amoniakalnej i wodny
roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu od 2,5-10% wagowych.
Inny sposób charakteryzuje się tym, że wysuszony ditlenek tytanu
o strukturze anatazu gotuje się w roztworze wodorotlenku potasu.
Następnie płucze się wodą amoniakalną i przemywa wodą destylowaną do uzyskania pH alkalicznego i suszy w suszarce próżniowej
przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 105°C. Stosuje się
2,5% roztwór wody amoniakalnej i wodny roztwór wodorotlenku
potasu o stężeniu od 2,5-10% wagowych.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407872 (22) 2014 04 11
(51) C01G 25/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy
(72) BODZEK-KOCHEL MARIOLA; SOŁTYSIK BARBARA;
STECHMAN MARTA; TURKOWSKA MAGDALENA
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(54) Sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu
z krzemianu cyrkonu
(57) Sposób polega na tym, że krzemian cyrkonu roztwarza się

w kwasie azotowym, a w odmianie sposobu krzemian cyrkonu roztwarza się w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego
w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury i poddaje
się krystalizacji przez odparowanie. Ilość kwasu azotowego lub
mieszaniny kwasów azotowego i fluorowodorowego w stosunku
do ilości krzemianu cyrkonu mieści się w granicach od 1,27 do 2,7
korzystnie 1,6, a stosunek kwasu azotowego do ilości kwasu fluorowodorowego mieści się w granicach od 0,6 do 6,5 korzystnie 1,9.
Temperatura procesu mieści się w granicach 100-160°C korzystnie 150°C, a ciśnienie procesu mieści się w granicach 0,1-2 MPa
korzystnie 0,6, przy czym kwas fluorowodorowy uzyskany przez
hydrolizę kwasu fluorokrzemowego jest zawracany do układu reakcyjnego.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407704 (22) 2014 03 28
(51) C02F 3/32 (2006.01)
(71) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin
(72) BONETYŃSKI KAZIMIERZ; SURMACZ PIOTR
(54)	Układ rozsączania cieczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ rozsączania cieczy. Układ

składa się z rury drenarskiej perforowanej, obsypki z piasku jako materiału filtracyjnego usytuowanego wokół rury, wiązki kapilar w postaci materiału kapilarnego wykonanego z materiału łatwo zwilżanego przez ciecz rozsączaną, podnoszącą ciecz do góry w zakresie
od 0,6 do 3,0 m w stosunku do osi przewodu rozsączającego (rury
drenarskiej), przy czym powierzchnie górne i dolne materiału kapilarnego mogą być ścięte pod różnymi kątami - ścięcie górnych
powierzchni materiału pod kątem alfa i dolnych pod kątem beta
uzależnione jest od ilości cieczy odbieranej od górnej powierzchni,
kąty te mogą być równe (czyli alfa równe beta) lub alfa mniejsze
od beta, zawsze kąty te są mniejsze od 70 stopni, a powierzchnia
otwartych kapilar układana jest, w stosunku do osi przewodu rozprowadzającego ciecz, na zewnątrz, do wewnątrz lub na przemian.
Średnica kapilar posiada rozmiar od 0,05 mm do 0,008 mm.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407696 (22) 2014 03 28
(51) C04B 26/02 (2006.01)
C04B 26/06 (2006.01)
C04B 26/32 (2006.01)
C04B 16/04 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 14/26 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
(71) MITECH CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA CYWILNA,
Żywiec
(72) SZUPINA PIOTR
(54)	Tynk cienkowarstwowy z mikrosferą na bazie żywic
syntetycznych akrylowych i silikonowych,
oraz sposób jego uzyskania
(57) Przedmiotem wynalazku jest tynk cienkowarstwowy z mi-

krosferą na bazie żywic syntetycznych i silikonowych, oraz sposób
jego uzyskania. Tynk cienkowarstwowy przeznaczony jest do wykonania dekoracyjnych elastycznych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynku. Tynk składa się z mieszaniny 55 do 75%
wody, 0,1 do 0,2% biocyd, 0,05 do 0,1% zagęstnika celulozowego,
0,2 do 0,3% włókna celulozowego, 15 do 30% bieli tytanowej,
0,05 do 0,1% stabilizatora pH, 26 do 30% węglanu wapnia, 0,15
do 0,2 piasku kwarcowego, 0,1 do 15% białej mikrosfery, 7 do 12%
żywicy akrylowej, 0,5 do 10% koalecentu, 0,1 do 0,3% odpieniacza, 3 do 8% żywicy silikonowej, 0,3 do 0,5% środka opóźniającego
wiązanie, 0,1 do 0,2% zagęstnika akrylowego i 40 do 50% kruszywa
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dolomitowego. Sposób uzyskania tynku cienkowarstwowego,
polega na prowadzeniu procesu w disolverze trój napędowym
z wykorzystaniem podciśnienia w zbiorniku głównym i przy temperaturze wewnątrz zbiornika w zakresie 20 do 25°C przez okres
1,5 h. Składniki kolejno dodawane są pod lustro wody, a turbina
homogenizująca pompuje wodę przez obieg zewnętrzny w pętli
zamkniętej, zaś składniki podawane są specjalnym króćcem. Dzięki próżni w zbiorniku składniki są porywane przez wodę w obiegu zewnętrznym, nie tworząc zbryleń przy dodawaniu mikrosfery
do całego układu, co zapewnia równomierne ich rozprowadzenie
w całej objętości zbiornika, a mieszanina przy zakończeniu procesu
powinna osiągnąć ciężar własny 1,6 kg/m3.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407874 (22) 2014 04 11
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 20/00 (2006.01)
C04B 16/00 (2006.01)
C04B 16/12 (2006.01)
C04B 14/00 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C04B 14/34 (2006.01)
C09J 1/00 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
(71) PISKORSKI TOMASZ, Mława
(72) PISKORSKI TOMASZ
(54) Warstwa stabilizująca do płytek ceramicznych
i kamiennych
(57) Warstwa stabilizująca, wykorzystywana przy układaniu płytek na podłożu poziomym (np. podłoga, taras), bądź na pionowym (ściana) zawiera bryły (1), wykonane z dowolnego materiału
typu tworzywo sztuczne, szkło, metal, minerału lub związku organicznego o regularnych kształtach i szerokości co najmniej 3 mm,
połączone ze sobą w formie siatki elastycznymi łącznikami (2) długości co najmniej 3 mm. W odmianie wykonania bryły umieszczone są dowolnie w zaprawie w ilości co najmniej 10 bryłek w cm3.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407793 (22) 2014 04 03
(51) C04B 28/18 (2006.01)
C04B 28/20 (2006.01)
C04B 28/22 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) PYTEL ZDZISŁAW; MAŁOLEPSZY JAN
(54)	Zestaw surowców przeznaczony
do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów
wapienno-piaskowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw surowcowy, przezna-

czony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych, które mogą być wykorzystywane do wznoszenia wielokondygnacyjnych obiektów budowlanych w układach nieszkiele-

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

towych, eksploatowanych zwłaszcza w warunkach wymagających
podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Zestaw surowcowy zawiera piasek kwarcowy pochodzenia
naturalnego w ilości 21-63% wagowych, wapno palone niegaszone,
otrzymane w warunkach przemysłowych w ilości 7-8% wagowych,
dodatek mineralny w ilości 21-63% wagowych w postaci łupu węglowego, uprzednio prażonego w temperaturze 450-800°C w czasie 2,5-3 godzin, rozdrobnionego do uziarnienia poniżej 200 μm
oraz wodę w ilości 7-9% wagowych.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407858 (22) 2014 04 10
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
(71) MIKŁA DANIEL, Udanin
(72) MIKŁA DANIEL
(54) Sposób wytwarzania wapniowego nawozu
zawiesinowego poprawiającego jakość gleby
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nawozu

płynnego, polegający na tym, że w środowisku wodnym homogenizuje się intensywnie mieszając mączkę wapienną, substancje humusowe, pożyteczne dla układu glebowego bakterie, oraz
substancję stabilizującą. Dodaje surowiec azotowy, surowce mikroelementowe oraz inhibitory nitryfikacji i ureazy. Sposób charakteryzuje się tym, że w temperaturze otoczenia w wyskalowanym
mieszalniku o określonej objętości miesza się mączkę wapniową
z wodą w stosunku 0,7-1,4:1 oraz substancją stabilizującą, substancjami humusowymi w ilości do 1% mas. oraz pożytecznymi dla
układu glebowego bakteriami w ilości do 1% mas. i ewentualnie
uzupełnia się surowcem azotowym w ilości do 10% mas. N. Następnie ewentualnie dodaje się inhibitor nitryfikacji w ilości 2,25-4,5%
masy całkowitego azotu obecnego jako azot w formie amoniaku
i azotu mocznikowego oraz ewentualnie dodaje się inhibitor ureazy w ilości 0,09-0,2% masy całkowitego azotu obecnego jako azot
mocznikowy. Z kolei ewentualnie dodaje się mikroelementy w ilości do 2% mas., po czym dalej prowadzi się proces homogenizacji
do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 407794 (22) 2014 04 04
(51) C07C 51/48 (2006.01)
C07C 35/08 (2006.01)
C07C 49/303 (2006.01)
(71) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(72) MALINOWSKI TOMASZ; GRUSZKA MATEUSZ;
GAWRON WIESŁAW; MACISZEWSKI LESZEK;
WAIS JAN; SOLAKIEWICZ JACEK; SIEŃSKI ROMAN;
BYSIEK DOMINIK; RYGIEL STANISŁAW
(54) Sposób wydzielania mieszaniny kwasów
jedno i dwukarboksylowych z produktu utleniania
cykloheksanu
(57) Sposób wydzielania mieszaniny kwasów jedno i dwukar-

boksylowych, z produktu utleniania cykloheksanu polega na tym,
że mieszaninę estrów i kwasów, będącą ciężką pozostałością po heteroazeotropowej destylacji cykloheksanolu i cykloheksanonu,
chłodzi się do temperatury 50-95°C, a następnie rozpręża do ciśnienia atmosferycznego i poddaje separacji i rozdziela na warstwę organiczną i warstwę wodną, która zawiera 5-30% kwasów
jedno i dwukarboksylowych, a następnie poddawana jest dalszej
obróbce.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407842 (22) 2014 04 09
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 57/32 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
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(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(72) NAWROCKI ADAM; PERNAK JULIUSZ;
PRACZYK TADEUSZ; OLSZEWSKI RADOSŁAW;
NIEMCZAK MICHAŁ; MARCINKOWSKA KATARZYNA;
CZERNIAK KAMIL
(54) Sole amoniowe o czynności herbicydowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sól amoniowa o czynności her-

bicydowej o wzorze ogólnym (I), w którym R1 oznacza H lub CH3,
a A− oznacza anion o wzorze ogólnym (II), w którym R2 oznacza CH3
lub Cl, a R3 oznacza CH3 lub H, sposób jej wytwarzania, zawierające
ją kompozycje herbicydowe oraz sposób zwalczania niepożądanej
roślinności z użyciem tej soli.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 410595 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) 4-[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo]amino]-fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)-benzenosulfonoamid i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy 4-[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo]

amino]fenylo]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 monomerów, polimerów
oraz materiałów hybrydowych o właściwościach fotochromowych,
zmieniających właściwości pod wpływem światła, które mogą
być stosowane w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji.
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Wynalazek ujawnia również sposób wytwarzania 4-[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo]amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfono-amidu 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,
zawierającej od 6 do 10% objętościowych stężonego kwasu solnego oraz od 50 do 60% lodowatego kwasu octowego, po czym
powstałą sól diazoniową 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu w postaci chlorku sprzęga się z aniliną,
będącą N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo)-aniliną w stosunku od 1 : 1
do 1 : 1,3, a następnie otrzymany produkt zobojętnia się, suszy się
i oczyszcza się.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 410597 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
C08F 120/36 (2006.01)
C08F 120/38 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) Poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu)
i sposób jego otrzymywania
(57) Wynalazekujawniapoli(2-metyloprop-2-enian2-[4-[(E)-[4-[(2,6-

-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu) o wzorze ogólnym 1, w którym n oznacza liczbę merów
od 1 do 50, znajdujący zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji, w optyce nieliniowej, a także jako materiał
do wytwarzania mikroobiektów i nanoobiektów takich jak: mikrosfery, nanosfery, mikropręty, nanopręty, mikrodruty, nanodruty, mikrowłókna i nanowłókna. Nanoobiekty wytworzone z tego
homopolimeru mogą zostać zastosowane jako nanoprzełączniki.
Wynalazek ujawnia również sposób otrzymywania poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu) o wzorze ogólnym 1,
w którym n oznacza liczbę merów od 1 do 50 polegający na tym,
że 2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)-sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu rozpuszcza się
w rozpuszczalniku wybranym z grupy: mieszanina tetrahydrofuranu i γ-butyrolaktonu o zawartości 70% objętościowych tetrahydrofuranu i poddaje polimeryzacji rodnikowej w obecności inicjatora
2,2’-azobis(izobutyronitrylu), w atmosferze gazu inertnego w temperaturze od 70 do 100°C.
(8 zastrzeżeń)
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A1 (21) 410598 (22) 2014 12 19
(51) C07D 239/69 (2006.01)
C08F 120/36 (2006.01)
C08F 120/38 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ORTYL EWELINA; ZIELIŃSKA SONIA
(54) Poli(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 poli(2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-

-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etyloanilino]etylu) o wzorze ogólnym 1, w którym n oznacza liczbę merów od 1 do 50, znajdującego zastosowanie w optycznym zapisie
i przetwarzaniu informacji, w optyce nieliniowej, a także jako materiał do wytwarzania mikroobiektów i nanoobiektów takich jak:
mikrosfery, nanosfery, mikropręty, nanopręty, mikrodruty, nanodruty, mikrowłókna i nanowłókna. Nanoobiekty wytworzone z tego
homopolimeru mogą zostać zastosowane jako nanoprzełączniki.
Wynalazek ujawnia również sposób otrzymywania poli(2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)sulfamoilo]-fenylo]azo]-N-etylo-anilino]-etylu) o wzorze ogólnym 1,
w którym n oznacza liczbę merów od 1 do 50, polegający na tym,
że 2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(2,6-dimetylopirymidyn-4-ilo)-sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu) rozpuszcza się w mieszaninie tetrahydrofuranu, γ-butyrolaktonu i N,N-dimetyloformamidu o zawartości 58% objętościowych tetrahydrofuranu i 17%
objętościowych N,N-dimetyloformamidu i poddaje polimeryzacji
rodnikowej w obecności inicjatora nadtlenku dibenzoilu, w atmosferze gazu w temperaturze od 70 do 100°C.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407711 (22) 2014 03 28
(51) C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) SIDORYK KATARZYNA; KACZMARSKA MONIKA;
BUJAK IWONA; BAŃKOWSKI KRZYSZTOF;
KACZMAREK ŁUKASZ
(54) N-Guanylowe pochodne 9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania
i zawierające je środki farmaceutyczne
(57) Przedmiotem wynalazku są guanylowe pochodne 9-amino-

5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny o wzorze (I), gdzie n
oznacza liczbę całkowitą 0 lub 1, i jeśli n = 1, to R oznacza łańcuch
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boczny acylującego α-aminokwasu, oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. Guanylowe pochodne 9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinolin-9-ylo-aminy charakteryzują się wysoką aktywnością cytotoksyczną oraz selektywnością działania. Ze względu na korzystne właściwości fizykochemiczne i farmakologiczne
mogą stanowić składnik aktywny środków farmaceutycznych
do leczenia lub profilaktyki różnych rodzajów nowotworów. Ujawniony jest także sposób otrzymywania guanylowych pochodnych
9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 407762 (22) 2014 04 01
(51) C07D 513/04 (2006.01)
A61K 31/542 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(71) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice
(72) PLUTA KRYSTIAN; JELEŃ MAŁGORZATA;
MORAK-MŁODAWSKA BEATA; ZIMECKI MICHAŁ;
ARTYM JOLANTA; KOCIĘBA MAJA
(54) Nowe pochodne
9-fluorochino[3,2-b]benzo[1,4]tiazyny,
sposób ich wytwarzania, zastosowanie
do przygotowywania leków oraz zawierające
je kompozycje farmaceutyczne
i sposoby ich otrzymywania
(57) Ujawniono nowe 6-podstawione 9-fluorochino[3,2-b]ben-

zotiazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie, zawierające
je kompozycje farmaceutyczne oraz sposoby otrzymywania kompozycji farmaceutycznych. Nowe pochodne znajdują zastosowanie
w medycynie, jako związki antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe, inhibitory proliferacji komórek nowotworowych, a także substancje aktywne leków do leczenia nowotworów, chorób zapalnych
oraz zapobiegających odrzucaniu przeszczepów alogenicznych.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407713 (22) 2014 03 31
(51) C07F 1/10 (2006.01)
C07D 213/16 (2006.01)
B01J 31/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07C 29/153 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań; ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) PATRONIAK VIOLETTA; WAŁĘSA-CHORAB MONIKA;
MARCINKOWSKI DAMIAN; MICHALKIEWICZ BEATA;
KĄDZIOŁKA GRZEGORZ
(54) Nowe antracenowe kompleksy srebra
i ich zastosowanie jako efektywne fotokatalizatory
w reakcji rozkładu zanieczyszczeń organicznych
(57) Podmiotem wynalazku są nowe antracenowe kompleksy sre-

bra(I) o wzorach 1, 2 i 3, w których L oznacza ligand antracenowy
o wzorze 4, ich synteza oraz zastosowanie jako wydajnych katalizatorów w m. in. redukcji ditlenku węgla oraz do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń organicznych w promieniowaniu
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widzialnym i UV-Vis. Ujawnione związki znajdują zastosowanie jako
fotokatalizatory w procesie redukcji ditlenku węgla do związków
organicznych oraz utleniania zanieczyszczeń organicznych w procesach uzdatniania wody.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 410552 (22) 2014 12 15
(51) C07F 9/00 (2006.01)
C07D 231/04 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07C 331/16 (2006.01)
A61K 31/28 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce; UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) ADACH ANNA; TYSZKA-CZOCHARA MAŁGORZATA
(54) Sposób wytwarzania krystalicznej formy
związku koordynacyjnego solwat toluen
[diizotiocyjano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)
metyloamina oksowanad(IV)] i jego zastosowanie
do hamowania wzrostu komórek nowotworowych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania krystalicznej

formy kompleksu: solwat toluen [diizotiocyjaniano(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metylo)amina oksowanad(IV)]- o wzorze
[VOL(NCS)2]•C6H5CH3 gdzie L oznacza N,N-bis(3,5dimetylopirazol-1-ylo)metyloaminę. Kompleks powstał poprzez zmieszanie
takich reagentów jak: siarczan(VI) wanadylu(IV), 1-hydroksy-3,5-dimetylopirazol, NH4SCN, w obecności metalicznego chromu, połączonych w stosunku molowym 1 : 2 : 6 : 1. Organiczny ligand N,N-bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina (L) powstał in situ podczas syntezy będącej przedmiotem wynalazku. Związek będący
przedmiotem wynalazku, jest biologicznie czynny, wykazuje działanie antyproliferacyjne na komórki nowotworowe i może mieć
zastosowanie w zapobieganiu i w terapii przeciwnowotworowej,
w szczególności raka wątroby, raka płuc oraz raka jelita grubego.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407734 (22) 2014 04 01
(51) C08G 63/60 (2006.01)
C08G 63/02 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)
(71) KORZENIOWSKI WACŁAW CHEMENERGIA, Tarnów
(72) KORZENIOWSKI WACŁAW; KORZENIOWSKI ŁUKASZ;
KORZENIOWSKI KRZYSZTOF
(54) Nowy sposób wytwarzania żywic poliestrowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania żywic

poliestrowych, z użyciem produktu ubocznego powstającego
w procesie utleniania cykloheksanu do cykloheksanolu i cykloheksanonu, zawierającego mieszaninę kwasów karboksylowych,
obejmujący proces ogrzewania z usunięciem wody i pozostałości
niskowrzących oraz polikondensację z alkoholami dwu- i wielowodorotlenowymi pod zmniejszonym ciśnieniem, charakteryzujący się
tym, że jako produkt wyjściowy w tej syntezie stosuje się warstwę
wodną wyodrębnioną z pozostałości ciężkich po procesie hydrolizy

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

estrów cykloheksylowych zawartych w produkcie utleniania cykloheksanu, po uprzednim wydzieleniu z tegoż produktu głównych
składników, tj. cykloheksanolu i cykloheksanonu, a następnie jej zatężeniu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407809 (22) 2014 04 07
(51) C08L 1/02 (2006.01)
C08K 3/10 (2006.01)
C08K 5/19 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) PERNAK JULIUSZ; MARKIEWICZ ROKSANA;
PIOTROWSKI TADEUSZ; MORAWSKI ANTONI
WALDEMAR; KUSIAK-NEJMAN EWELINA
(54) Sposób otrzymywania nowych fotostabilnych
kompozytów na bazie celulozy z wykorzystaniem
cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych
(57) Sposób otrzymywania nowych fotostabilnych kompozytów

na bazie celulozy z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych
cieczy jonowych, polega na tym, że do cieczy jonowej określonej
wzorem ogólnym 1, w którym R oznacza. prostołańcuchowy podstawnik alkilowy złożony z 1 do 20 atomów węgla, lub podstawnik
benzylowy lub allilowy, zaś A resztę kwasową kwasów organicznych dodaje się celulozę w temperaturze od 20°C do 120°C w ilości
od 0,05% do 30%. Sposób charakteryzuje się tym, że po rozpuszczeniu celulozy dodaje się gips w ilości od 0,01% do 50% w przeliczeniu
na ilość dodanej uprzednio celulozy, po czym tak przygotowany
roztwór ochładza się i dodaje do niego rozpuszczalnik, następnie
wytrącony kompozyt celulozy i gipsu odsącza się i suszy w temperaturze od 20°C do 60°C, przez okres od 1 godziny do 48 godzin.
Do roztworu cieczy jonowej, celulozy i gipsu można dodać także
tlenek tytanu(IV) w ilości od 0,01% do 50%.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407728 (22) 2014 03 31
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole
(72) SZPILSKA KATARZYNA; CZAJA KRYSTYNA;
KUDŁA STANISŁAW; KOSNO JACEK; GRITNER JOLANTA;
ROMANOWSKI MARCIN; WOJTALA ANNA;
SZULC RYSZARD; PIETRUSZKA ANNA
(54)	Kompozyty na osnowie poliolefin
(57) Kompozyty na osnowie poliolefin zawierają: • 80-97 części

wagowych polimeru propylenu i/lub etylenu i/lub kopolimerów wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami
z grupy olefin C2-C8, ewentualnie z octanem winylu i/lub kwasem
akrylowym i/lub metakrylowym i/lub z ich estrami; • 3-20 części
wagowych montmorylonitu modyfikowanego solami z grupy imidazolin, należącymi do halogenków 1-[n-(alkilokarbamoilo) alkilo]-1-alkilo-2-alkiloimidazoliowych i podstawionymi łańcuchami alkilowymi naturalnych kwasów tłuszczowych o długości od 10 do 22 atomów węgla, o wzorze ogólnym 1, gdzie: R1 = łańcuch alkilowy
o długości od 10 do 22 atomów węgla, R2 = grupa benzylowa,
metylowa lub wodór, X− = jon chlorkowy, bramkowy lub jodkowy,
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n = 1-10; • 0-1 części wagowych stabilizatorów UV i/lub stabilizatorów termicznych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407729 (22) 2014 03 31
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
B29C 47/40 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole
(72) SZPILSKA KATARZYNA; CZAJA KRYSTYNA;
KUDŁA STANISŁAW; KOSNO JACEK; GRITNER JOLANTA;
ROMANOWSKI MARCIN; WOJTALA ANNA;
SZULC RYSZARD; PIETRUSZKA ANNA
(54) Sposób wytwarzania kompozytów
na osnowie poliolefin
(57) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin

polega na tym, że do wytłaczarki wprowadza się: • 80-97 części
wagowych polimerów propylenu i/lub etylenu i/lub kopolimerów wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami
z grupy olefin C2-C8, ewentualnie z octanem winylu i/lub kwasem
akrylowym i/lub metakrylowym i/lub z ich estrami; • 3-20 części
wagowych montmorylonitu modyfikowanego solami z grupy imidazolin, należącymi do halogenków 1-[n-(alkilokarbamoilo)alkilo]-1-alkilo-2-alkiloimidazoliowych i podstawionymi łańcuchami alkilowymi naturalnych kwasów tłuszczowych o długości od 10 do 22 atomów węgla, o wzorze ogólnym 1, gdzie: R1 = łańcuch alkilowy
o długości od 10 do 22 atomów węgla, R2 = grupa benzylowa,
metylowa lub wodór, X− = jon chlorkowy, bramkowy lub jodkowy,
n = 1-10; • 0-1 części wagowych stabilizatorów UV i/lub stabilizatorów termicznych, proces wytłaczania prowadzi się w temperaturze
120-250°C w czasie nie krótszym niż 1 minuta.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407848 (22) 2014 04 09
(51) C09K 3/18 (2006.01)
B01F 17/00 (2006.01)
B01F 17/16 (2006.01)
C09D 191/00 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
(71) WASILIK CECYLIA WALPAR, Zielona Góra
(72) WASILIK CECYLIA; WASILIK WALDEMAR
(54) Mikroemulsja parafinowo-wodna oraz sposób
otrzymywania mikroemulsji parafinowo-wodnej
(57) Mikroemulsja parafinowo - wodna charakteryzuje się tym,

że zawiera od 30% m/m do 60% m/m stałych węglowodorów
naftowych, od 0,5% m/m do 30% m/m modyfikatora, spełniającego rolę plastyfikatora, od 0,2% m/m do 10% m/m nasyconych
wyższych kwasów tłuszczowych, od 0,5% m/m do 1,5% m/m fosfatydylocholiny, od 0,1% m/m do 5,0% m/m dwuetanoloaminy oraz
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od 30% m/m do 45% m/m wody zdemineralizowanej. Ujawniono
również sposób wytwarzania mikroemulsji.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407850 (22) 2014 04 09
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(71) KRASNODĘBSKI TOMASZ, Węgrów
(72) KRASNODĘBSKI TOMASZ
(54) Sposób krakingu katalitycznego odpadów
z tworzyw sztucznych i/lub opon i instalacja
do krakingu katalitycznego odpadów z tworzyw
sztucznych i/lub opon
(57) Instalacja zawiera podajnik surowca (10), połączony rurocią-

giem poprzez złącze przegubowe (20) z reaktorem (30), zasilającym
reaktor (30), który następnie połączony jest rurociągiem poprzez
złącze przegubowe (40) z kompensatorem z instalacją skraplającą (50), mającą osadnik (52), połączony ze zbiornikiem (53) oraz
z skraplaczami frakcji ciężkiej (56), połączonymi ze zbiornikiem frakcji ciężkiej (57) i z jednym skraplaczem frakcji lekkiej (58), podczas
gdy drugi skraplacz frakcji lekkiej (58) połączony jest ze zbiornikiem
frakcji ciężkiej (57), zaś oba skraplacze frakcji lekkiej (58) połączone
są ze zbiornikiem frakcji lekkiej (59), przy czym nieskroplone gazy
ze zbiornika frakcji ciężkiej (57) i zbiornika frakcji lekkiej (59) za pomocą rurociągu (70) doprowadzane są w celu oczyszczenia do filtra
wodnego (71), a następnie do filtra olejowego (72) i magazynowane
są w zbiorniku buforowym (73). Gazy zgromadzone w zbiorniku buforowym (73) doprowadzane są do pieca (74) pochodni - nagrzewnicy z katalizatorem ceramicznym, w którym są spalane, do którego
dodatkowo doprowadzane jest powietrze z otoczenia za pomocą
wentylatorów nadmuchowych (75), a odzyskane w wymienniku
ciepło doprowadzane jest do suszarni (76), w której następuje suszenie surowca - rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych
i/lub opon. Przedmiotem rozwiązania jest również sposób krakingu
katalitycznego odpadów z tworzyw sztucznych i/lub opon.
(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 407750 (22) 2014 03 31
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(71) AULICH PIOTR, Zielona Góra
(72) AULICH PIOTR
(54) Sposób i instalacja do termicznego przekształcania
materiałów energetycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób termicznego przekształ-

cania stałych i upłynnionych materiałów energetycznych, który polega na tym, że płynne paliwo i upłynnione odpady pochodzenia
komunalnego lub przemysłowego, o wilgotności do 80%, poddaje
się zgazowaniu czynnikiem zgazowującym, w temperaturze minimum 1000°C, uzyskanej od gazów procesowych z procesu spalania, a gazy reakcyjne z tego procesu z czynnikiem zgazowującym,
wykorzystuje się w procesie zgazowania paliw i odpadów stałych,
prowadzonym w drugiej komorze. Ponadto w oddzielonej frakcji
mineralnej, poddaje się odgazowaniu i następującemu po nim
zgazowaniu, zawarte w szlace stałe cząstki węgla. Zgazowanie paliw i odpadów stałych, prowadzi się w drugiej komorze, w tempe-
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raturze powyżej 800°C, a wytworzone w drugiej komorze paliwo
gazowe, dzieli się na części, jedną wykorzystuje się jako gaz syntezowy i kieruje, do zasilania urządzeń zewnętrznych, drugą część
poddaje się niecałkowitemu spalaniu, a niedopalone paliwo gazowe wykorzystuje się do podgrzewania powietrza wprowadzanego
do procesu zgazowania, i dalej poddaje się dopalaniu i oczyszczaniu w cyklonie. Gorące spaliny odbiera się do ogrzewania urządzeń
zewnętrznych albo wykorzystuje jako źródło energii cieplnej w różnych procesach. Rozwiązanie dotyczy również instalacji do termicznego przekształcania stałych i upłynnionych materiałów energetycznych, która w żaroodpornej obudowie (3), zawiera pierwszą
komorę zgazowania paliw płynnych i upłynnionych odpadów (5),
połączoną poprzez wannę (7) do gromadzenia szlaki (SZ), z drugą
komorą (6) zgazowania stałych paliw i odpadów, druga komora (6)
zgazowania połączona jest kanałem przepływowym paliwa gazowego (P) z komorą pierwszorzędowego spalania (10) i komorą
drugorzędowego spalania (11), która poprzez wymiennik ciepła (4),
kanałem paliwa gazowego połączona jest z komorą dopalania (12),
zintegrowaną z cyklonem (13). Powietrze (A) do procesu ogrzewane
jest w przestrzeni utworzonej pomiędzy kompaktową instalacją (1)
i żaroodporną obudową (3), ponadto druga komora zgazowania (6)
połączona jest kanałem wylotowym z odbieralnikiem gazu syntezowego (S).
(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 407747 (22) 2014 03 31
(51) C10L 5/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; INSTYTUT
CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(72) MIANOWSKI ANDRZEJ; SIUDYGA TOMASZ;
SOBOLEWSKI ALEKSANDER; ŚCIĄŻKO MAREK;
RADKO TOMASZ
(54) Sposób wytwarzania lepiszcza do zagęszczania
materiałów sypkich
(57) Sposób wytwarzania lepiszcza do zagęszczania materiałów

sypkich charakteryzuje się tym, że w procesie stosuje się alkohole
wielowodorotlenowe, glicerynę i/lub glikol etylenowy względnie
ich nośniki lub/i ciekłe komponenty z rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych ewentualnie ciężkie frakcje naftowe z bezwodnikiem maleinowym, ftalowym bądź ich mieszaniny w ilości 1-40%
masowych w stosunku do pozostałej części ciekłej, korzystnie
poniżej 10% masowych, a kompozycję składników utrzymuje się
w temperaturze powyżej 110°C lecz nie wyższej niż 200°C, korzystnie w czasie 30-60 minut.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407814 (22) 2014 04 07
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) KAWA-RYGIELSKA JOANNA; PIETRZAK WITOLD;
DZIUBA EWELINA; BŁAŻEWICZ JÓZEF
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(54) Sposób otrzymywania etanolu
z odpadów piekarniczych
(57) Metoda produkcji etanolu z odpadów przemysłu piekar-

skiego polega na tym, że proces fermentacji prowadzony jest
z dodatkiem preparatu enzymatycznego, hydrolizującego skrobię
nieskleikowaną, enzymu proteolitycznego i drożdży gorzelniczych.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle gorzelniczym
do produkcji etanolu na cele spożywcze lub techniczne, przemyśle
paliwowym do produkcji bioetanolu oraz w przemyśle piekarskim
jako metoda zagospodarowania odpadów produkcyjnych i zwrotów niesprzedanego produktu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407694 (22) 2014 03 28
(51) C12M 3/00 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW; DĘBOWSKI MARCIN;
ZIELIŃSKI MARCIN
(54) Fotobioreaktor do biosekwestracji CO2
z unieruchomioną biomasa glonów lub sinic
(57) Fotobioreaktor do biosekwestracji CO2, ma biomasę glonów

lub sinic unieruchomioną w kapsułkach (3), które mają zewnętrzną
otoczkę (4). Do kapsułek (3) ze źródła światła (6) doprowadzane jest
światło, osobnym pojedynczym przewodem świetlnym (5). W fotobioreaktorze kapsułki (3) otoczone są atmosferą gazową i nawilżane
są pożywką hodowlaną oraz okresowo spłukiwane. Fotobioreaktor
w przekroju jest wielościenny lub okrągły.
(12 zastrzeżeń)
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A1 (21) 410179 (22) 2014 11 19
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) RYMOWICZ WALDEMAR; RYWIŃSKA ANITA;
MIROŃCZUK ALEKSANDRA; JUSZCZYK PIOTR
(54) Sposób otrzymywania erytrytolu
(57) Wynalazek dotyczy dwustopniowego prowadzenia procesu
biosyntezy erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica, w pożywkach zawierających w swoim składzie fosfolipidy, jako główny
składnik śluzów otrzymywanych w procesie degummingu olejów
roślinnych, oraz dodatkowo glicerol, w bardzo niskim pH.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407864 (22) 2014 04 11
(51) C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/93 (2006.01)
(71) PODLASKI JACEK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDITEST DIAGNOSTYKA MEDYCZNA,
Szczecin; CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa
(72) PODLASKI JACEK; WYRWICZ LUCJAN
(54)	Test skriningowy i sposób wykrywania obecności
onkogennych typów wirusów HPV
(57) Przedmiotem wynalazku jest test skriningowy i sposób wykrywania obecności onkogennych wirusów HPV, zwłaszcza oparty
na technologii LNA (locked nucleid acids), jako skuteczne narzędzie
w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407703 (22) 2014 03 28
(51) C25D 17/00 (2006.01)
C25D 17/02 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk;
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk; UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn
(72) LIEDER MAREK
(54) Mikrobiologiczny elektrolizer do wydzielania
biowodoru oraz sposób wydzielania biowodoru
(57) Przedmiotem wynalazku jest mikrobiologiczny elektrolizer

A1 (21) 410178 (22) 2014 11 19
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) RYMOWICZ WALDEMAR; RYWIŃSKA ANITA;
ŻARNECKA AGNIESZKA
(54) Sposób otrzymywania erytrytolu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania erytryto-

lu. Wynalazek dotyczy dwustopniowego prowadzenia procesu biosyntezy erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica, w pożywkach
zawierających w swoim składzie kwasy tłuszczowe, jako główny
składnik frakcji glicerynowej otrzymywanej w procesie produkcji
biodiesla z olejów roślinnych, oraz dodatkowo glicerol, w bardzo
niskim pH.
(4 zastrzeżenia)

do wydzielania biowodoru, w którym anoda i katoda są częściowo
zanurzone w tym samym roztworze przewodzącym prąd elektryczny, gdzie zbiornik elektrolizera w pokrywie (1) ma zamontowaną elektrodę szczotkową (2), z przeciwnej strony elektrolizer
ma zamontowaną dyfuzyjną elektrodę gazową (4) modyfikowaną
poprzez nałożenie na jej obie powierzchnie specjalnych powłok.
W górnej ściance korpusu elektrolizera umieszczone są dwa króćce (9) i (10), przy czym króciec (9), służy do dozowania paliwa,
a króciec wylotowy (10), pełni funkcję odgazowującą ditlenek
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węgla. W ściance dolnej korpusu elektrolizera umieszczony jest
trzeci króciec (11), służący do pobierania próbek oraz wymiany
anolitu, a w ściance bocznej elektrolizera umieszczony jest czwarty
króciec (8) służący do odbierania biowodoru. Ujawniono również
sposób wydzielania biowodoru przez mikrobiologiczny elektrolizer. Sposób polega na tym, że degradacja zachodząca w elektrolizerze skutkuje wydzieleniem ditlenku węgla na anodzie, który jest
odprowadzany do atmosfery oraz wodoru na katodzie, przy czym
wodór jest gromadzony jako nośnik przetworzonej energii do dalszego wykorzystania.
(11 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I  PAPIERNICTWO
A1 (21) 407799 (22) 2014 04 04
(51) D06M 10/00 (2006.01)
D06M 17/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) STRUSZCZYK MARCIN H.; MIKLAS MICHAŁ;
CICHECKA MAGDA; WILBIK-HAŁGAS BOŻENA;
ŁANDWIJT MARCIN; KRUCIŃSKA IZABELLA;
URBANIAK-DOMAGAŁA WIESŁAWA;
PUSZKARZ ADAM; PUCHALSKI MICHAŁ;
CHRZANOWSKI MICHAŁ; SZTAJNOWSKI SŁAWOMIR;
WRZOSEK HENRYK
(54) Sposób polepszania własności użytkowych
włókienniczych materiałów balistycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób polepszenia własności

użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych z polimerów
olefinowych i/lub aramidowych, zwłaszcza odporności na wilgoć,
promieniowanie UV i temperaturę. Sposób polega na co najmniej
jednostronnej depozycji nanowarstw polimerów fluoroorganicznych i/lub krzemoorganicznych, syntetyzowanych w środowisku
plazmy niskotemperaturowej na arkuszowych włókienniczych
materiałach balistycznych o zróżnicowanej strukturze i topografii,
wykonanych z polimerów olefinowych, olefinowych w połączeniu
z aramidowymi lub aramidowych.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407849 (22) 2014 04 09
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/45 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź; POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BRZEZIŃSKI STEFAN; KOWALCZYK DOROTA;
JASIORSKI MAREK; BORAK BEATA
(54) Sposób produkcji materiałów włókienniczych
o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej
trwałości użytkowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji materiałów

włókienniczych, charakteryzujących się właściwościami hydrofobo-
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wymi, a jednocześnie zwiększoną trwałością użytkową - odpornością na ścieranie oraz powstawanie pillingu. Sposób polega na tym,
że z prekursora glinowego wytwarza się zol Al2O3, natomiast z prekursorów krzemowych wytwarza się zol na bazie winylotrietoksysilanu (VTEOS) lub na bazie fenylotrietoksysilanu (PhTEOS), po czym
z wytworzonych zoli wytwarza się zole hybrydowe Al2O3/VTEOS
lub Al2O3/PhTEOS. Następnie otrzymane zole hybrydowe nanosi
się na materiał włókienniczy metodą napawania, po czym suszy
i poddaje termicznej obróbce utrwalającej. Jako prekursor glinowy
stosuje się izopropoksyglin, a jako prekursory krzemowe stosuje
się winylotrietoksysilan (VTEOS) lub fenylotrietoksysilan (PhTEOS).
Zole Al2O3/VTEOS lub Al2O3/PhTEOS łączy się ze sobą intensywnie
mieszając za pomocą mieszadła magnetycznego, w temperaturze
20-25°C w czasie 1-3 godzin. Tak otrzymany zol Al2O3/VTEOS lub
Al2O3/PhTEOS nanosi się na materiał włókienniczy metodą napawania, a następnie suszy i poddaje termicznej obróbce utrwalającej.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407857 (22) 2014 04 10
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/45 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź; POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BRZEZIŃSKI STEFAN; KOWALCZYK DOROTA;
JASIORSKI MAREK; BORAK BEATA
(54) Sposób produkcji materiałów włókienniczych
o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej
trwałości użytkowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji materiałów

włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej
trwałości użytkowej. Sposób polega na tym, że wytwarza się
zol hybrydowy Al2O3/SiO2modyf/AgCu, poprzez połączenie oddzielnie przygotowanych zoli Al2O3 z prekursora glinowego oraz
SiO2modyf/AgCu z prekursora krzemowego, po czym taki zol hybrydowy nanosi się na wyroby włókiennicze, suszy i sieciuje termicznie.
W celu wytworzenia zolu SiO2modyf/AgCu, addytywy bioaktywne
w formie jonowej azotanu srebra AgNO3 i uwodnionego azotanu
miedzi Cu(NO3)2 rozpuszcza się w wodzie, a otrzymany roztwór
dodaje się do prekursora krzemowego i miesza do uzyskania jednorodnego zolu. Jako prekursor glinowy stosuje się izopropoksyaluminium, a jako prekursor krzemowy stosuje się 3-glicydoksypro
pyltrimetoksysilan. Dla wytworzenia zolu SiO2modyf. prowadzi się hydrolizę prekursora krzemowego, 3-glicydoksypropyltrimetoksysilanu w wodzie, a dla wytworzenia zolu Al2O3 prowadzi się hydrolizę prekursora glinowego w wodnym roztworze alkoholu, najlepiej sporządzonego w stosunku molowym 1 : 1. Zol hybrydowy
Al2O3/SiO2modyf/AgCu wytwarza się łącząc oddzielnie przygotowane
zole Al2O3 oraz SiO2modyf/AgCu mieszając je za pomocą mieszadła
magnetycznego z prędkością 300-400 obr/min w czasie 1-3 godzin w temperaturze 20-25°C.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407838 (22) 2014 04 08
(51) D21C 3/22 (2006.01)
D21C 11/00 (2006.01)
(71) FILAR FIJAŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Zaryń
(72) FIJAŁKOWSKA JADWIGA
(54) Sposób wytwarzania papieru
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania papieru.

Wynalazek ma zastosowanie szczególnie przy wytwarzaniu papierów miękkich i delikatnych, narażonych w znacznym stopniu
na rozdarcie zarówno podczas procesu produkcji, jak też po wytworzeniu oraz z uwagi na wzrost efektywności suszenia przy
produkcji innych rodzajów papieru w ciągach technologicznych
maszyn papierniczych. Sposób wytwarzania papieru, w postaci
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arkusza lub wstęgi polega na tym, że roślinne surowce włókniste
i jednocześnie lub zamiennie inne surowce papiernicze roztwarza
się otrzymując masę celulozową, do której to dodaje się nadmiarową substancję pomocniczą pochodzenia organicznego, zawierającą białko i jednocześnie lub zamiennie wybrane bezazotowe
substancje wyciągowe, przy czym miesza się je ze sobą ewentualnie rozcieńczając dowolną z nich. Uzyskaną zawiesinę wprowadza się na maszynę papierniczą, gdzie prowadzi się odwadnianie
i formowanie wstęgi papieru, a następnie prasowanie i suszenie
wstęgi, po czym ewentualnie poddaje się uformowaną wstęgę obróbce. Substancją pomocniczą jest koncentrat odcieku rzadkiego
o zawartości suchej masy do 50%, jako wywar uboczny procesu
fermentacji alkoholowej, przy czym koncentrat odcieku rzadkiego
korzystnie rozcieńcza się wodą, a następnie dozuje się do pierwszej
wody obiegowej w ilości nie większej niż 75 litrów na każde 1000 kg
wyprodukowanego w procesie papieru. Graniczna wartość 75 litrów rozcieńczonego koncentratu odcieku rzadkiego odpowiada
10% stężeniu zawartej w nim suchej masy.
(7 zastrzeżeń)

wiadającym kształtowi zewnętrznych powierzchni sąsiadującego
z nią prefabrykowanego bloku (40, 50), który ma górną zewnętrzną
pionową powierzchnię (46), ukośną zewnętrzną powierzchnię (47),
nachyloną do poziomu pod kątem (β) i dolną zewnętrzną pionową powierzchnię (48), przy czym ukośna boczna ścianka bloku
prefabrykowanego jest usytuowana nie wyżej niż ukośna boczna
ścianka koryta szynowego, a kąt (α) nachylenia do poziomu ukośnej
bocznej ścianki koryta szynowego jest nie mniejszy niż kąt (β) nachylenia ukośnej zewnętrznej powierzchni ścianki bloku prefabrykowanego. Przedmiotem wynalazku jest również zestaw do mocowania szyn jezdnych w płycie torowej.
(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

w pracach budowlano-drogowych do wykonywania podbudowy
pod elementy budowlane, zwłaszcza pod krawężniki. Forma ślizgowa do wykonywania podbudowy pod elementy budowlane,
zwłaszcza pod krawężniki, posiadająca co najmniej parę płyt (1, 2)
oraz środki do ich łączenia, tak aby podłużne krawędzie płyt (1, 2)
były zasadniczo równoległe lub zbieżne ku górze, a para płyt (1, 2)
była rozłącznie połączona w przedniej części z płytą łączącą (4)
charakteryzuje się tym, że do pary płyt (1, 2) przymocowana jest
w tylnej części od góry płyta bazująca (3), a do płyty łączącej (4)
przymocowana jest kolumna (19) z prowadnicą pionową (16), powiązaną elementem zaciskowym (18) i (11) z prowadnicą regulacji ustawienia kąta (17) i połączoną przegubowo ze stopką (12).
Na kolumnie (19) powyżej zacisku (18) znajduje się poziomnica (10)
i wspornik wskaźnika (7), ustalający położenie wskaźnika pionowego (5) w określonej odległości od płyty stałej (1), który jest blokowany zaciskiem (8).
(5 zastrzeżeń)

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 407798 (22) 2014 04 04
(51) E01B 2/00 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/06 (2006.01)
(71) PREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice
(72) LETKI KAZIMIERZ
(54)	Zestaw do mocowania szyn jezdnych
w płycie torowej i system mocowania szyn jezdnych
w płycie torowej
(57) W systemie mocowania szyn jezdnych (20) w płycie toro-

wej (10), która ma koryta szynowe (11), w których szyny jezdne (20)
są ułożone na przekładce podszynowej (80), a przestrzeń pomiędzy
szyną jezdną (20) a każdą ze ścianek koryta szynowego (11) jest wypełniona blokiem prefabrykowanym (40, 50) przylegającym do powierzchni szyny jezdnej i wstawką (60, 70) uformowaną z materiału
zalewanego i usytuowaną pomiędzy każdą ze ścianek koryta szynowego i przylegającym do niej blokiem prefabrykowanym, koryto
szynowe (11) u góry ma górną część o bocznych górnych ściankach (12) odchylonych od pionu o kąt (γ), które przechodzą w ukośne boczne ścianki (13), nachylone do poziomu pod kątem (α), które
łączą się z odchylonymi od pionu o kąt (δ) bocznymi dolnymi ściankami (14) części dolnej koryta szynowego. Wstawka (60, 70) od strony zwróconej do szyny jezdnej ma powierzchnię o kształcie odpo-

A1 (21) 407851 (22) 2014 04 10
(51) E01C 19/50 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
(71) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(72) CZYŻEWSKI MIROSŁAW; ZADYKOWICZ JAN;
BIELECKI TOMASZ
(54) Forma ślizgowa do wykonywania podbudowy pod
elementy budowlane, zwłaszcza pod krawężniki
(57) Przedmiotem wynalazku jest forma ślizgowa, stosowana

A1 (21) 407718 (22) 2014 03 31
(51) E01F 15/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) RAJCZYK JAROSŁAW; RAJCZYK PAWEŁ;
SROKA PAULINA; GŁOWACKI MATEUSZ;
HALBINIAK MATEUSZ; RAJCZYK MARLENA;
KALINOWSKI JAROSŁAW
(54) Drogowa bariera ochronna
(57) Drogowa bariera ochronna posiada korpus, który stanowi

szczelny dwukomorowy zbiornik (1) z co najmniej jedną boczną
ścianką sprężystą (2), a układ absorbujący energię tworzy komora
dolna (3), wypełniona cieczą oraz komora górna (4), które przedzielone są sprężystą przeponą (5) z zaworem spławnym (6), zaopatrzoną w dysze kawitacyjne (7), rozmieszczone w pobliżu ściany bocznej
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zbiornika (1). W komorze górnej (4) znajduje się co najmniej jedna
turbina (9), umieszczona przeciwległe do dysz kawitacyjnych (7).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407719 (22) 2014 03 31
(51) E01F 15/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) RAJCZYK JAROSŁAW; RAJCZYK MARLENA
(54) Drogowa bariera ochronna
(57) Drogowa bariera ochronna posiada korpus (1) do absorbo-

wania energii kinetycznej, zamykany od góry pokrywą stabilizującą (2). Zespół do absorbowania energii kinetycznej bariery tworzą
odbojniki (4), rozmieszczone wzdłuż przeciwległych ścianek korpusu (1), wraz z mechanizmami absorbującymi energię kinetyczną,
zamocowanymi w korpusie (1), przy czym każdy z mechanizmów
posiada wahliwe ramię zębate (9), w płaszczyźnie wychylenia, którego po obu stronach, znajdują się mechanizmy zapadkowo-chwytakowe (16) do jego zatrzymania w pozycji wychylonej.
(2 zastrzeżenia)
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nym obrotowo do belki, przy czym hak ryglujący (13) połączony jest
z siłownikiem (15), zamocowanym do belki środkowej (16). Rolki (2a)
położone pomiędzy rolkami (2) są mimośrodowo regulowane.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407753 (22) 2014 03 31
(51) E04B 7/00 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
(71) STACHOŃ CEZARY, Karolina
(72) STACHOŃ CEZARY
(54) Sposób budowy dachów pasywnych
w szczególności ich połączenia ze ścianami
ograniczający straty ciepła z budynku,
zużycie materiałów i koszty wykonania
(57) Istota sposobu budowy dachów pasywnych w szczególno-

ści ich połączenia ze ścianami budynku polega na tym, że w celu
ograniczenia strat ciepła lub w celu uproszczenia konstrukcji
czy zmniejszenia kosztów budowy powierzchnia kontaktu elementów konstrukcyjnych dachu i elementów konstrukcyjnych ścian jest
specjalnie ograniczona np. poprzez zastąpienie jej częściowo konstrukcją słupową (np. żelbetową), a częściowo izolacją termiczną
ograniczającą straty ciepła.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407830 (22) 2014 04 07
(51) E01H 1/05 (2006.01)
B65F 3/00 (2006.01)
B60R 19/48 (2006.01)
B62D 21/18 (2006.01)
(71) DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(72) DOBROWOLSKI DAMIAN; MAZUR MARIUSZ;
TYCNER ZDZISŁAW
(54)	Zespół zawieszenia szczotki
w oczyszczarce kompaktowej
(57) Zespół zawieszenia szczotki w oczyszczarce kompaktowej za-

montowany do podwozia pojazdu charakteryzuje się tym, że zbudowany jest z dwóch niezależnie względem siebie przesuwnych
w pionie prowadnic (1), przemieszczających się po rolkach (2, 2a),
osadzonych w belkach przymocowanych do podwozia (P) oczyszczarki, przy czym obie prowadnice (1) złączone są ze sobą w części
górnej za pomocą belki poprzecznej górnej (10), poprzez sworznie
umieszczone w tulejach belki poprzecznej górnej (10) i otworach
wsporników prowadnic (1). Zespół wyposażony jest w siłowniki (19)
do podnoszenia prowadnic (1), przy czym każdy z siłowników (19)
zamocowany jest swym górnym zakończeniem do sworznia, a dolnym zakończeniem do płyty belki przymocowanej do podwozia (P)
oczyszczarki. Do każdej z prowadnic (1) zamocowany jest zaczep (7)
z gniazdem współpracujący z hakiem ryglującym (13), zamocowa-

A1 (21) 407697 (22) 2014 03 28
(51) E04C 3/00 (2006.01)
B65D 85/67 (2006.01)
B64G 99/00 (2009.01)
(71) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(72) SEWERYN KAROL; KUCIŃSKI TOMASZ;
GRYGORCZUK JERZY
(54) Sposób rozwijania rurki zwijanej z taśmy
oraz mechanizm taśmy zwijanej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rozwijania rurki zwija-

nej z taśmy magazynowanej w postaci wyprostowanej i zwiniętej
na bębnie, zwijającej się w kształt cylindryczny przy wyprowadzaniu z bębna. W obszarze przejściowym taśmy, w którym zmienia
ona kształt z płaskiego na rurkę ogranicza się tendencję taśmy
do zwijania w kształt cylindryczny. Przedmiotem wynalazku jest
również mechanizm taśmy zwijanej wyposażony w obrotowy bęben, na którym jest nawinięta sprężysta taśma, która po rozwinięciu przyjmuje kształt zasadniczo cylindryczny, o osi równoległej
do osi taśmy i zasadniczo prostopadłej do osi obrotu bębna, charakteryzujący się tym, że jest wyposażony w środki, ograniczające
samoistne zwijanie się taśmy w kształt cylindryczny w obszarze
przejściowym.
(14 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407775 (22) 2014 04 02
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 1/36 (2006.01)
(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) SIEDLARZ JÓZEF; WADOWSKI WALDEMAR;
MAJOCH WACŁAW
(54)	Kołnierz uszczelniający
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołnierz uszczelniający przejście

konstrukcji przenikającej przez dach np. okien dachowych, kominów itp., posiadający dodatkowy element uszczelniający w postaci
wycinka blachy (7), odzwierciedlający powierzchnię pokrycia dachowego na którym jest montowany oraz sposób montażu tego
kołnierza w dachu, z pokryciem wielkoformatowym lub z pokryciem typu „Sandwich”.
(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407743 (22) 2014 03 31
(51) E21B 47/06 (2012.01)
E21B 33/03 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków
(72) SZPUNAR TADEUSZ; BUDAK PAWEŁ
(54) Sposób przeprowadzenia czterocyklowego testu
przepływu gazu do odwiertu gazowego
(57) Czterocyklowy test przypływu gazu do odwiertu gazowego,

z użyciem zwężek standardowych oraz zwężki specjalnej charakteryzuje się tym, że przy użyciu standardowych zwężek wykonuje się dwa cykle przepływu przy najmniejszym natężeniu i przy
największym natężeniu przepływu gazu dostosowanych do możliwości produkcyjnych odwiertu i rejestruje się ustabilizowane, denne ciśnienia ruchowe odpowiadające powyższym natężeniom przepływu gazu dla testów konwencjonalnych, i rejestruje się ruchowe
denne ciśnienia dla testów izochronicznych, a zależność natężenia
przepływu gazu od wielkości depresji ocenia się na podstawie
równania:

z trzema niewiadomymi a, b, n, a na-

stępnie wykonuje się dwa pośrednie cykle przypływu gazu
o natężeniach przypływu równych odpowiednio Q2 i Q3, przy
wykorzystaniu zwężki o regulowanym przelocie i rejestruje się
odpowiadające tym natężeniom ustabilizowane denne, ruchowe
ciśnienia

A1 (21) 407724 (22) 2014 03 31
(51) E04H 1/04 (2006.01)
(71) MICHEJDA-PINNO BARBARA Z. M., Warszawa
(72) PINNO ANDRZEJ S.
(54) Budynek wieloapartamentowy
z wielopoziomowymi apartamentami
o zróżnicowanej wysokości
(57) Przedstawiony na rysunku budynek wieloapartamentowy

z wielopoziomowymi apartamentami o zróżnicowanej wysokości,
stanowiącymi mieszkania, biura lub pomieszczenia o innym przeznaczeniu, obejmujący fundamenty, stropy, ściany zewnętrzne
i wewnętrzne oraz zadaszenie, zaopatrzony w odpowiednie urządzenia związane z infrastrukturą budynku, zwłaszcza w instalację
kuchenną, sanitarną, elektryczną, grzewczą, telekomunikacyjną
i wentylacyjną i w przyłącza, zwłaszcza elektryczne, wodnokanalizacyjne i telekomunikacyjne, obejmujący apartamenty ograniczone stropami i ścianami, charakteryzuje się tym, że co najmniej
jeden apartament obejmuje część obszaru o wysokości jednej kondygnacji, przyjętej dla budynku, tj. część, w której odległość między dwoma kolejnymi zasadniczo równoległymi względem siebie
stropami, ograniczającymi tę część apartamentu od dołu i od góry
i korzystnie stanowiącymi odpowiednio podłogę i sufit tej części
apartamentu, wynosi jedną kondygnację, oraz część obszaru o wysokości równej półtorej kondygnacji, tj. część, w której odległość
między dwoma kolejnymi zasadniczo równoległymi względem
siebie stropami, ograniczającymi tę część apartamentu od dołu
i od góry i korzystnie stanowiącymi odpowiednio podłogę i sufit tej
części apartamentu, wynosi półtorej kondygnacji.
(9 zastrzeżeń)

w przypadku testów konwencjonalnych,

a w przypadku testów izochronicznych rejestruje się denne, ruchowe ciśnienia pdr2 i pdr3, po czasach przypływu równym poprzedzającym czasom odbudowy ciśnienia, następnie na podstawie
zarejestrowanych wielkości Qi i pdri obliczany jest współczynnik
a ze wzoru (1), zaś znając współczynnik a nanosi się punkty w układzie współrzędnych prostokątnych, o współrzędnych log(Ci - a),
logQi, których przebieg aproksymowany jest linią prostą, znalezioną metodą najmniejszych kwadratów, a z nachylenia linii równego (n-1) oblicza się wielkość wykładnika n, a następnie na podstawie znajomości współrzędnych punktu przecięcia tej prostej z osią
rzędnych m = lgb dla Q = 1, obliczana jest wielkość współczynnika b,
zaś wielkość potencjalnego natężenia wypływu gazu Qabs testowanego odwiertu obliczana jest, korzystnie metodą graficzną, przez
skonstruowanie dla obliczanych powyżej współczynników a, b i n,
we współrzędnych prostokątnych, wykresu zależności p2zł, - p2dr
versus aQ + bQn i znalezienie punktu o współrzędnych Qabs, pdr = 1 at.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407722 (22) 2014 03 31
(51) E21D 11/40 (2006.01)
(71) KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(72) KORCZYŃSKI MACIEJ
(54)	Uchwyt do podnoszenia elementów obudowy
chodnikowej
(57) Wynalazek dotyczy uchwytu do podnoszenia elementów
obudowy chodnikowej, znajdującego zastosowanie zwłaszcza
w górniczych kombajnach chodnikowych. Uchwyt (1) ma element korytkowy (4), osadzony na ułożyskowanym w chwycie (3)
ramienia manipulatora (2). Na drugim końcu wałka zamocowana
jest śrubą (10) tarcza sprzęgłowa (7), a przed nią mimośrodowe

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przeciwciężarki (8a, 8b). Czołowa powierzchnia mimośrodowego
przeciwciężarka (8a) ma ukośne wybranie, w którym osadzona jest
obrotowo dźwignia blokująca (17), wyposażona w rygiel, którym
zachodzi do wybranego gniazda tarczy sprzęgłowej (7), przy czym
położenie tej dźwigni blokującej (17) ustalane jest elementem
ustalającym (21). Mimośrodowe przeciwciężarki (8a, 8b) połączone
są ze sobą śrubami (26), a dodatkowo mogą być sprzęgane z chwytem (3) za pomocą przetyczki (27).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407721 (22) 2014 03 31
(51) E21F 13/00 (2006.01)
E21F 5/10 (2006.01)
B65G 47/44 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; BAŁAGA DOMINIK;
SIEGMUND MICHAŁ; KALITA MAREK; CEBULA DANUTA;
SEDLACZEK JANUSZ
(54)	Zsyp z lejem o izolowanej przestrzeni
(57) Zsyp z lejem o izolowanej przestrzeni, wyposażony w wy-

chylną klapę (5), osadzoną korzystnie w obudowie (3) zsypowego leja (2), izolującą przed wydostawaniem się pyłu do otoczenia
z komory (4) leja (2) w czasie wysypu do niej materiału z dostawczego przenośnika (9), posiada osadzoną w obudowie (3) co najmniej jedną wodną lub powietrzno - wodną zraszającą baterię (8)
lub połączony korzystnie z obudową (3) odsysający odpylacz mokry i uszczelniający element (7) na powierzchni styku z taśmą (11)
lub transportowanym na taśmie materiałem.
(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

skrzyni (2), elektrohydraulicznych suwakowych zaworów (3, 4 i 5),
przetwornika temperatury, czujników przepływu (7 i 8), odcinającego zaworu (9) i jednokierunkowych zaworów. Wszystkie te zespoły
i elementy zamocowane są we wspólnej transportowej ramie (14).
W zależności od trybu pracy zespołu może on kierować strumień
wody chłodzącej, tłoczonej przez zespół pompowy (1) poprzez
czujnik przepływu (7), zawór elektrohydrauliczny (3) oraz zawór
jednokierunkowy do rurociągu wodnego. W stanie awaryjnym
strumień wody chłodzącej jest kierowany do rurociągu ściekowego
poprzez otwarcie zaworów lub w przypadku awarii zespołu pompowego i zaworu (4) poprzez zawory (5) lub poprzez odcinający,
sterowany ręcznie, zawór (9), do rurociągu ściekowego lub ścieku.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407765 (22) 2014 04 01
(51) F02B 25/00 (2006.01)
F02F 3/28 (2006.01)
(71) MAJEWSKI JACEK, Białystok
(72) MAJEWSKI JACEK
(54)	Tłok z pierścieniami dwusuwowego silnika
spalinowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest tłok z pierścieniami dwusuwo-

wego silnika spalinowego, przeznaczonego głównie do jednostek
napędzających samochody osobowe. Wynalazek może być stosowany także do silników innych pojazdów mechanicznych, jak:
motocykle, statki wodne i powietrzne, oraz innych urządzeń technicznych, np. generatorów. Istotą wynalazku jest to, że dwusuwowy silnik spalinowy posiadający tłok z pierścieniami, zamocowany
na końcu wspólnego, wykonującego ruchy posuwisto - zwrotne
suwaka, przechodzącego przez tuleję oddzielającą komorę wstępnego sprężania, od komory korbowej silnika charakteryzuje się tym,
że jednoczęściowy tłok (5), lub wieloczęściowy składający się minimum z górnej części tłoka i dolnej części tłoka, posiada minimum
dwa niezależne od siebie zestawy pierścieni (34, 35), gdzie w skład
każdego zestawu wchodzi przynajmniej po jednym pierścieniu
uszczelniającym (34) i zgarniającym (35), przy czym oba te zestawy (34, 35) zamontowane są po przeciwnych stronach tłoka (5),
lub części tłoka i ustawione są przeciwsobnie względem siebie,
pierścieniami zgarniającymi (35) od strony przestrzeni między tymi
zestawami.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407816 (22) 2014 04 07
(51) F01P 7/14 (2006.01)
F01P 3/20 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) KUSZKA JACEK; RAWICKI NORBERT; JURA JERZY;
NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF
(54)	Zespół pompowo-sterujący układu chłodzenia
(57) „Zespół pompowo - sterujący układu chłodzenia” składa się

z pompowego zespołu (1,) wyposażonego w pompę wodną, napędzaną silnikiem elektrycznym, oraz elektrycznej sterowniczej
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Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 04 07
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A1 (21) 407789 (22) 2014 04 03
(51) F02B 47/02 (2006.01)
F02M 25/035 (2006.01)
(71) SINDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(72) KOLASA PIOTR; PALSZYS JACEK; KLISZ ERYK
(54) Sposób i instalacja do dostarczania wody
lub innej pary do powietrza wlotowego silnika
wewnętrznego spalania
(57) Sposób dostarczania wody lub innej pary do powietrza wlo-

towego silnika wewnętrznego spalania, polega na tym, że kierowane z rury wydechowej (2) spaliny do miedzianej wężownicy (5)
wymiennika (4) ulegają na katalizatorze miedziowym procesowi
niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z wodą z wydzieleniem CO2 i H2. Spaliny te przechodząc przez bezprzeponowy parownik (9), jako opary będące mieszaniną spalin, pary, drobin wody
oraz CO2 i H2 z reakcji konwersji, kierowane są impulsowo na elektrozaworze (16) do komory (6) reaktora (7), w której podgrzane ciepłem spalin i reakcji konwersji w wymienniku, ulegają na dyszach
reaktora (7) przyspieszeniu, homogenizacji i w reaktorze (4) jonizacji, osłabiającej wiązania atomowe wody. Wychodzące z komory (6)
reaktora (7) spaliny, w postaci pary nasyconej suchej, wprowadzane
są do kolektora wlotowego (12) komory spalania silnika (1). Instalacja do dostarczania wody lub innej pary do powietrza wlotowego
silnika wewnętrznego spalania, ma na przewodzie dolotowym (3)
układu instalacji, połączonym z rurą wydechową (2) silnika (1) zabudowany reaktor (7), zintegrowany z wymiennikiem konwersji (4),
będącym w postaci miedzianej wężownicy (5), nawiniętej na komorę (6) reaktora (7). Wężownica (5) wymiennika konwersji (4) oraz
wlot komory reaktora (7) połączone są przewodem spalinowym (8)
oraz przewodem parowym (10), na którym zainstalowany jest elektrozawór (16) z bezprzeponowym parownikiem (9), natomiast wylot
komory (6) reaktora (4) od strony silnika (1), połączony jest z kolektorem dolotowym (12) silnika (1), kanałem wylotowym (11). Parownik (9) połączony jest z kolektorem dolotowym (12) silnika (1) przewodem kalibrowanym (15).
(4 zastrzeżenia)
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z cylindrów (2) osadzone jest liniowe łożysko ślizgowe, które wyposażone jest od spodu w element uszczelniający. Poprzez łożysko
ślizgowe przeprowadzony jest drążek popychacza (12), którego
górny koniec połączony jest z tłokiem, zaś dolny koniec połączony
jest z korbowodem zaczepnym (13). Korbowód zaczepny (13) połączony jest z wyposażonym w przeciwwagę wałem korbowym (15)
za pośrednictwem sworznia (16) w tarczy pośredniczącej (17), która
osadzona jest na wykorbieniu wału korbowego (15). W pierwszym
wariancie wynalazku w głowicy (3) cylindra (2) zamontowany jest
wtryskiwacz (18), a do kanału wlotowego cylindra (2) przyłączony
jest wentylator, natomiast w drugim wariancie do kanału wlotowego cylindra przyłączony jest gaźnik, do którego przyłączony jest
wentylator.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407787 (22) 2014 04 03
(51) F02C 7/06 (2006.01)
F01D 25/18 (2006.01)
F02B 39/14 (2006.01)
F02C 6/12 (2006.01)
(71) MUCHA MIECZYSŁAW, Jegłownik
(72) MUCHA MIECZYSŁAW
(54)	Urządzenie do smarowania łożysk turbosprężarki
przy wyłączonym silniku
(57) Urządzenie magazynuje nadmiar oleju, aby po wyłączeniu silnika spalinowego przez ok. 3 minuty tłoczyć poprzez sprężynę (2)
i tłok (4) do łożysk turbosprężarki.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407709 (22) 2014 03 28
(51) F02B 57/06 (2006.01)
F02B 57/08 (2006.01)
F16J 15/56 (2006.01)
F02F 1/00 (2006.01)
(71) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice
(72) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH
(54) Dwusuwowy silnik gwiazdowy
(57) Dwusuwowy silnik gwiazdowy przeznaczony jest do stosowania w szczególności w pojazdach z napędem śmigłowym. Silnik
zawiera przymocowane promieniście do korpusu skrzyni korbowej (1) trzy cylindry (2). Każdy z cylindrów (2) zamknięty jest z góry
głowicą (3) z umieszczoną w niej świecą zapłonową, zaś od spodu
zamknięty jest szczelną przegrodą. Nadto do cylindra (2) jest doprowadzony kanał wlotowy oraz wyprowadzony jest kanał wylotowy, a nadto kanały przepłukujące. Pośrodku przegrody każdego

A1 (21) 407839 (22) 2014 04 09
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WENDEKER MIROSŁAW; GRABOWSKI ŁUKASZ;
GĘCA MICHAŁ; SZLACHETKA MARCIN; BIAŁY MICHAŁ;
MAGRYTA PAWEŁ
(54) Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników
spalinowych
(57) Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych,

ma w osi korpusu (1) górnego gniazdo (9) wtryskiwacza paliwa
o skokowo zmieniającej się średnicy. W części bocznej korpusu (1)
górnego znajduje się przyłącze (8) wypływu czynnika. Korpus (1),
górny połączony jest rozłącznie z korpusem (2) dolnym, zaś pomiędzy korpusem (1) górnym, a korpusem (2) dolnym znajduje się
element (7) sprężysty. Element (7) sprężysty w części środkowej
posiada tłoczek (6), w którym szczelnie zamocowana jest iglica (3),
ruchoma w korpusie (4) iglicy. Korpus (4) iglicy rozłącznie połączony
jest z korpusem (2) dolnym, zaś iglica (3) skierowana jest w stronę
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korpusu (2) dolnego. W korpusie (2) dolnym, w jego części bocznej,
znajduje się przyłącze (10) zasilania gazu.
(2 zastrzeżenia)
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(54)	Urządzenie do dozowania gazu,
zwłaszcza do silników spalinowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dozowania gazu,

zwłaszcza do silników spalinowych, składające się z ruchomej iglicy (14), która osadzona jest w korpusie (12) iglicy, oraz z cewek (3)
elektromagnesu i zwory (5) elektromagnesu. Iglica (14) znajduje się
wewnątrz korpusu (12) i stanowi uszczelnienie wypływu gazu z wylotu (13) gazu. Iglica (14) przemieszcza się wzdłuż osi korpusu (12)
pod wpływem siły, pochodzącej od elektromagnesów (2) w ilości
od 2 do 8, korzystnie 4. Elektromagnesy (2) usytuowane są w kolumnie wzdłuż osi iglicy (14), przy czym elektromagnes (2) składa się
z cewki (3) elektromagnesu, umiejscowionej w korpusie (7) cewki
i zwory (5) elektromagnesu, umiejscowionej na cewce (3) elektromagnesu. Pomiędzy zworami (5) elektromagnesu znajduje się popychacz (6). Cewki (3) elektromagnetyczne elektromagnesów (2)
zasilane są prądem elektrycznym w sposób równoległy lub/i szeregowy lub/i szeregowo - równoległy.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407840 (22) 2014 04 09
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WENDEKER MIROSŁAW; SOCHACZEWSKI RAFAŁ;
BARAŃSKI GRZEGORZ; PIETRYKOWSKI KONRAD;
MAJCZAK ADAM
(54) Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników
spalinowych
(57) Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych, skła-

da się z korpusu (1) cewki elektromagnetycznej oraz elementu (8)
sprężystego. Poniżej korpusu (6) górnego, w jego osi, znajduje się
zwora (7) z zamocowaną rozłącznie na jednym końcu iglicą (4).
Korpus (6) górny połączony jest rozłącznie z korpusem (1) cewki
elektromagnetycznej, w osi iglicy (4) której znajduje się element (8)
sprężysty. Korpus (1) cewki elektromagnetycznej z drugiej strony
połączony jest rozłącznie z korpusem (2) dolnym, gdzie z bocznej
strony przyłączone jest przyłącze (9) gazu, zaś do dolnej części
korpusu (2) dolnego przyłączony jest rozłącznie korpus (3) iglicy.
Pomiędzy korpusem (3) iglicy, a korpusem (2) dolnym znajduje się
element (10) dystansowy.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407731 (22) 2014 03 31
(51) F03C 2/30 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F04C 29/02 (2006.01)
(71) SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice;
ŚLIWIŃSKI PIOTR HYDROMASZ, Katowice
(72) SZWAJCA TADEUSZ; ŚLIWIŃSKI PIOTR
(54) Silnik satelitowy lub pompa hydrauliczna
(57) Silnik satelitowy lub pompa hydrauliczna charakteryzuje się

tym, że wirnik (1) posiada co najmniej jeden wzdłużny przelotowy osiowy kanał (2) o średnicy korzystnie równej szerokości zęba
naciętego na powierzchni bocznej wirnika (1). Na każdej swej powierzchni czołowej wirnik (1) ma otwarty rowek (3), łączący wylot
wzdłużnego przelotowego osiowego kanału (2) z brzegiem wirnika (1), korzystnie w miejscu dna wrębu (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407841 (22) 2014 04 09
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) JAKLIŃSKI PIOTR; CZARNIGOWSKI JACEK;
WENDEKER MIROSŁAW; KLIMKIEWICZ JAKUB;
ZYSKA TOMASZ

A1 (21) 407769 (22) 2014 04 01
(51) F03D 1/06 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
(71) JÓŹWIAK ROBERT, Warszawa
(72) JÓŹWIAK ROBERT
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(54)	Turbina wiatrowa z pierścieniem integracyjnym
(57) Turbina wiatrowa z poziomą osią obrotu charakteryzuje się

tym, że jest wyposażona w pierścień integracyjny (1), oplatający
łopaty turbiny (2). Pierścień integracyjny (1) jest sztywno związany
z końcami łopat turbiny i obraca się razem z tymi łopatami (2).
(4 zastrzeżenia)
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skowym (84), obrotowego reflektora lustrzanego odpowiednio
wklęsłego (85), obracanego wiatrową przekładnią ślimakową (85),
zwiększającego nagrzewanie powietrza w pojemniku, pojemnika (90) z zaworami maksymalnego napełnienia (124) i minimalnego
opróżnienia (123), rury ssącej (91), zaworu ssącego (89).
(1 zastrzeżenie)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 10 10

A3 (21) 407837 (22) 2014 04 08
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F16D 49/00 (2006.01)
(61) 403693
(71) ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(72) NAUMENKO ANATOLLY
(54)	Hamulec turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu
(57) Hamulec wyróżnia się tym, że ramiona (2) wirnika połączone

są z wałem (3) za pośrednictwem przegubów (10) o osiach leżących w płaszczyźnie poziomej, prostopadłej do osi wału (3), oraz
ukierunkowanych prostopadle do promieni środków ciężkości (C)
każdego z zestawów łopaty (1) i połączonego z nią ramienia (2).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409575 (22) 2014 09 22
(51) F04B 17/00 (2006.01)
F04B 41/06 (2006.01)
F04B 47/04 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
(71) JANIAK JERZY, Witkowo
(72) JANIAK JERZY
(54)	Termiczny system ssąco-tłoczący
(57) Termiczny system ssąco-tłoczący (TSST) utworzony jest m.in.

z termicznego pojemnika kulistego lub walcowego z cienkiej,
miedzianej blachy, pokrytego czarnym lakierem przeciwodbla-

A1 (21) 409576 (22) 2014 09 23
(51) F04B 17/00 (2006.01)
F04B 41/06 (2006.01)
F04B 47/04 (2006.01)
F03D 5/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
(71) JANIAK JERZY, Witkowo
(72) JANIAK JERZY
(54) Dynamiczny system ssąco-tłoczący
(57) Przedmiotem wynalazku jest dynamiczny system ssąco tło-

czący (DSST), składający się z chwytnika podciśnienia (102) z okrągłą płytką (100) utrzymującą podciśnienie 0,38 roboczego, zamocowanego w pojemniku przelotowym ze stabilizatorem za kryzą,
na obrotowym, szczelnym połączeniu, chwytnika nadciśnienia (97)
ze stabilizatorem z okrągłą płytką utrzymującego największe nadciśnienie wymuszone maksymalnymi porywami wiatru, szczelnego, obrotowego, rurowego złącza, zaworu przełączającego z wciąż
otwartym zaworem podciśnienia utrzymywanego membraną
i otwierający okresowo o dużej powierzchni zawór nadciśnienia
po zwiększeniu się nadciśnienia w chwytniku z jednoczesnym zamknięciem zaworu, szczelnego obrotowego złącza, rury, dużych
pojemników z zaworami rozmieszczonych wielopoziomowo, czułych zaworów jednokierunkowych ssących, rur, czułych jednokierunkowych zaworów tłoczących, rur, zbiorników na zgromadzenie
zassanej i przetłoczonej cieczy z zaworami, sondy irygacyjnej, używany do wydobywania cieczy, nawadniania i nawożenia roli.
(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 10 10

A1 (21) 409573 (22) 2014 09 22
(51) F04B 17/02 (2006.01)
F04B 47/02 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
A01G 25/00 (2006.01)
(71) JANIAK JERZY, Witkowo
(72) JANIAK JERZY
(54) Pulsacyjny system ssąco-tłoczący
(57) Przedmiotem wynalazku jest pulsacyjny system ssąco-tłoczą-

cy PSST, składający się z urządzenia pulsującego oscylacyjnie, pojemników (90) z zaworami maksymalnego napełnienia (124) i minimalnej pozostałości cieczy, zbiorników (86) z zaworem minimalnej
pozostałości cieczy (123) zaworów jednokierunkowych (88, 89), systemu melioracyjnego ze studzienkami, z zastosowaniem zaworu
zamykającego kolektor odpływu, z uszczelnieniem dna studzienki
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z zaworami sondy irygacyjnej, regulatora wilgotności (127), tworzących PSST do wydobywania cieczy i roztworów nawozowych
do nawadniania obszarów nie i zmeliorowanych.
(1 zastrzeżenie)
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(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa; ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki
(72) MRÓZ ARKADIUSZ; HOLNICKI-SZULC JAN; BICZYK JAN
(54) Półaktywny węzeł, zwłaszcza do tłumienia drgań
(57) Przedmiotem wynalazku jest półaktywny węzeł, obejmujący

dwie warstwy nośne elementu konstrukcji oraz sterowalne sprzęgło, który w szczególności może znaleźć zastosowanie w tłumieniu
drgań wywołanych obciążeniem udarowym. Półaktywny węzeł,
zwłaszcza do tłumienia drgań, charakteryzuje się tym, że na belce (1), składającej się z dwóch przylegających do siebie ślizgowo warstw (2, 3), zainstalowane jest sprzęgło (5) tak, że belka (1)
znajduje się pomiędzy płytą (7) sprzęgła (5), a ruchomą zworą (6),
zaś pomiędzy zworą (6), a płytą (8) sprzęgło (5) jest wyposażone
w środki (9) dociskowe, ponadto pomiędzy płytą (7) sprzęgła (5),
a zworą (6) jest aktywator (10), przy czym sprzęgło (5) usytuowane
jest korzystnie w miejscu największego względnego przesunięcia
warstw (2, 3) tej belki (1).
(7 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2014 09 23

A1 (21) 407822 (22) 2014 04 07
(51) F16C 33/76 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ
(54)	Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego
z wykorzystaniem cieczy magnetycznej
(57) Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzysta-

niem cieczy magnetycznej znajduje zastosowanie w budowie
maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym i charakteryzuje się tym,
że we wnęce pokrywy (4) przymocowanej do obudowy (2) osadzony jest magnes trwały (5) spolaryzowany promieniowo, a na wale (1)
osadzony jest jeden wielokrawędziowy nabiegunnik (6) w kształcie tulei kołnierzowej z występami uszczelniającymi wykonanymi
na zewnętrznej, walcowej powierzchni tulei. Na drugiej zewnętrznej, walcowej powierzchni wielokrawędziowego nabiegunnika (6)
od strony łożyska tocznego (3) osadzony jest drugi wielokrawędziowy nabiegunnik (8) o przekroju poprzecznym prostokątnym,
oddzielony od kołnierza pierwszego nabiegunnika (6) magnesem
trwałym (7) spolaryzowanym osiowo, który również osadzony jest
na zewnętrznej, walcowej powierzchni tego nabiegunnika (6). Magnes trwały (5) spolaryzowany promieniowo jest ustawiony względem powierzchni wału (1) w układzie biegunów S - N, a magnes
trwały (7) spolaryzowany osiowo jest ustawiony względem czołowej powierzchni łożyska tocznego (3) w układzie biegunów S -N.
Ciecz magnetyczna (9) znajduje się w pierścieniowych szczelinach,
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunników (6 i 8) i odpowiednimi wewnętrznymi
powierzchniami walcowymi wytoczeń w pokrywie (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407763 (22) 2014 04 01
(51) F16F 7/08 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)

A1 (21) 407833 (22) 2014 04 08
(51) F16H 1/06 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW; JEDLIŃSKI ŁUKASZ
(54) Przekładnia magnetyczno-mechaniczna
(57) Przekładnia magnetyczno-mechaniczna składa się z koła (1)

zębatego, które współpracuje z kołem (2) zębatym, przy czym
w zęby (3) kół (1, 2) zębatych wbudowane są magnesy (4), korzystnie
neodymowe, które zwrócone są ku sobie, w parze zębów współpracujących, jednoimiennymi biegunami. Magnesy (4) kół (1, 2)
zębatych są rozmieszczone po obu stronach zęba (3) lub w środkowej części zęba (3), lub cały ząb (3) stanowi magnes (4).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407800 (22) 2014 04 04
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 7/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów
(72) SOBOLAK MARIUSZ; JAGIEŁOWICZ PATRYCJA EWA
(54) Przekładnia zębata rolkowa bezluzowa,
zwłaszcza ślimakowa globoidalna
(57) Przekładnia posiada rolkowe zęby (3) koła zębatego w postaci
walców lub stożków, osadzonych obrotowo dokoła własnej osi obrotu w korpusie koła zębatego tej przekładni. Ząb (3) koła zębatego
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ma element podatny (5), podlegający pod wpływem naprężeń mechanicznych ugięciu w tym zębie (3), który jest wykonany ze sprężystego tworzywa sztucznego. Element podatny (5) jest w postaci
pokrycia elastycznego na zębie (3), albo jego rdzenia elastycznego (10), albo też jest położony w korpusie koła zębatego. Ząb (3)
koła zębatego jest osadzony obrotowo na osadczym trzpieniu,
który jest połączony rozłącznie z korpusem koła zębatego. Trzpień
jest w postaci śruby (6) z łbem, wkręconej w korpus koła zębatego,
a osadzenie zęba (3) na trzpieniu jest poprzez łożysko lub tuleję ślizgową (12). W innym wykonaniu ząb (3) jest osadzony nieruchomo
na trzpieniu, który z kolei jest osadzony obrotowo w korpusie koła
zębatego. Przekładnia jest zmontowana z ujemnym luzem, który
jest skompensowany ugięciem elementów podatnych (5) w zębach (3). Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza do precyzyjnych przekładni zębatych oraz dowolnego typu przekładniach
rolkowych z obrotowymi zębami.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 407801 (22) 2014 04 04
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 7/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów
(72) SOBOLAK MARIUSZ; JAGIEŁOWICZ PATRYCJA EWA
(54) Przekładnia zębata rolkowa bezluzowa,
zwłaszcza ślimakowa globoidalna
(57) Przekładnia posiada rolkowe zęby (3) koła zębatego w po-

staci walców lub stożków, osadzonych obrotowo dokoła własnej
osi (4) obrotu, w korpusie koła zębatego tej przekładni. Ząb (3) jest
osadzony przesuwnie promieniowo do koła zębatego i podparty sprężyście elementem podatnym, podlegającym ugięciu pod
wpływem naprężeń mechanicznych w korpusie koła zębatego,
który jest w postaci sprężyny, korzystnie walcowej. Ponadto ząb (3)
koła zębatego jest osadzony obrotowo na osadczym trzpieniu, który jest połączony rozłącznie z korpusem koła zębatego, przy czym
trzpień zęba (3) jest w postaci śruby z łbem, wkręconej w korpus
koła zębatego, zaś osadzenie zęba (3) na trzpieniu jest poprzez łożysko korzystnie toczne. W innym wykonaniu ząb koła zębatego
jest osadzony nieruchomo na trzpieniu, który z kolei jest osadzony obrotowo, przesuwnie i sprężyście w korpusie koła zębatego.
Przekładnia jest zmontowana z ujemnym luzem, który jest skompensowany ugięciem elementów podatnych w zębach. Wynalazek
znajduje zastosowanie zwłaszcza do precyzyjnych przekładni zębatych oraz do dowolnego typu przekładni rolkowych z obrotowymi
zębami.
(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407784 (22) 2014 04 03
(51) F16L 11/15 (2006.01)
B29D 23/18 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
MARMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz-Jasin
(72) MANIKOWSKI MAREK
(54)	Rura przynajmniej fragmentarycznie falista
(57) Przedmiotem wynalazku jest rura, przynajmniej fragmen-

tarycznie falista, mająca zastosowanie przede wszystkim jako
osłona izolacyjna dla wprowadzanych do rury falistej kabli, wiązek
przewodów, a także innych ciągłych i plastycznych, giętkich produktów, wymagających ochrony. Rura (1) ma pofalowany fragment (2) płaszcza (3), stanowiący pierścieniową strefę giętką (4),
której pierścienie (5) naprzemiennie stanowią strefy grzbietów (6)
i strefy dolin (7) fali pierwszej (8). Kierunek biegu fali pierwszej (8)
jest zgodny ze wzdłużną osią (9) rury (1), a strefy grzbietów (6) łączą
się ze strefami dolin (7) fali pierwszej (8) poprzez strefy przejściowe,
przy czym strefy między sobą połączone są korzystnie łagodną linią przejścia płaszcza (3). Przynajmniej w jednej spośród tych trzech
stref płaszcz (3) rury (1) w jej przekroju wzdłużnym ma kształt fali
drugiej, przy czym wysokość fali drugiej jest mniejsza od wysokości fali pierwszej (8), a długość fali drugiej jest korzystnie mniejsza
od długości fali pierwszej (8).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 407782 (22) 2014 04 03
(51) F21S 4/00 (2006.01)
F21V 23/00 (2015.01)
F21S 10/00 (2006.01)
(71) LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska
(72) LESIŃSKI WŁODZIMIERZ
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego punktu
świetlnego i wielodiodowy punkt świetlny
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wielodio-

dowego punktu świetlnego (1) oraz wielodiodowy punkt świetlny (1). Wynalazek stosuje się do oświetlania powierzchni, albo też
jako świetlny lub zmiennoświetlny punkt informacyjny. Wielodiodowy punkt świetlny (1) zawiera płytę montażową (9) wyposażoną
w otwory montażowe (10), taśmę (3), na której osadzone są trwale diody (2) LED jedna za drugą wzdłuż taśmy (3) połączone elektrycznie,
korzystnie przy udziale podkładu (4) PCB i padów lutowniczych (5).
Taśma (3) zamocowana jest fragmentami (6) do wierzchniej strony płyty montażowej (9) i jednocześnie jest połączona ze źródłem zasilania (12) poprzez pady lutownicze (5) i połączone z nimi
odpowiednio parami przewody (11), osadzone od spodniej lub
wierzchniej strony płyty montażowej (9). Taśma (3) złożona jest
z powtarzalnych modułów (13) taśmy, łączonych sekwencyjnie,
których wielokrotność tworzy fragmenty (6), osadzone w wybranej części otworów montażowych (10) dzięki zatrzaskom (14) mocowanym w otworach przelotowych (10’) taśmy (3), przy czym dla
stanu załączonego obwodu elektrycznego, świecące diody (2) LED
tworzą kształt dowolnej figury geometrycznej i jednocześnie lub
zamiennie dowolnego znaku wybranego spośród zbioru znaków
ASCII, natomiast wiązka kabelków łączeniowych (15) złożona z par
przewodów (11) jest uformowana w gotowe prefabrykowane moduły kablowe (16), zamykające połączenia elektryczne przynajmniej
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w jeden obwód odpowiadający zaplanowanemu a priori świecącemu kształtowi lub znakowi ASCII lub ich kombinacji.
(24 zastrzeżenia)
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w obrotowy palnik retortowy, ponad którym zawieszony jest ruchomy deflektor. W komorze spalania kotła wodnego (8) zabudowane są płyty ceramiczne w układzie wymuszającym labiryntowy
przepływ gazów spalinowych. W kanał gazów spalinowych (13)
wbudowany jest wymiennik ciepła (14) i zespół odpylający (15).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407749 (22) 2014 03 31
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
F23B 90/00 (2011.01)
(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź
(72) BRZESKI ARKADIUSZ
(54) Piec centralnego ogrzewania z funkcją produkcji
pary technologicznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec centralnego ogrzewania
A1 (21) 407786 (22) 2014 04 03
(51) F21S 9/03 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
(71) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(72) JACKIEWICZ JANUSZ
(54)	Układ oświetleniowy
(57) Układ oświetleniowy przeznaczony do oświetlania dzienne-

go lampami LED dużych powierzchni, zwłaszcza marketów i hal
produkcyjnych, zbudowany jest z ogniwa fotowoltaicznego (2), złączonego z co najmniej jedną lampą LED (3) oraz wpiętego w utworzony tak obwód elektryczny zasilacza (4) podtrzymującego napięcie, oraz przetwornika (1) prądu stałego albo przetwornika (1) prądu
stałego i prądu przemiennego w prąd zmienny o częstotliwości
w zakresie od 1 kHz do 100 MHz, korzystnie 100 kHz.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 407853 (22) 2014 04 10
(51) F23G 7/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) DAŃKO JÓZEF; HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO RAFAŁ;
HODANA MICHAŁ; ŚLIWA MIROSŁAW; KUBICA ROBERT;
BIERNAT ROBERT
(54)	Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu
z mechanicznej regeneracji mas odlewniczych
ze spoiwem organicznym
(57) Układ urządzeń zawiera zasobnik paliwa węglowego (1) i zasobnik pyłu organicznego (2), połączone dozownikami (3) z mieszalnikiem (5), którego podajnik ślimakowy (6) transportuje mieszaninę do kotła wodnego (8). Kocioł wodny (8) wyposażony jest

z funkcją produkcji pary technologicznej, znajdujący zastosowanie
jako piec centralnego ogrzewania wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość spalin oraz specyficzne warunki środowiskowe. Piec centralnego ogrzewania z funkcją generowania pary
technologicznej, w procesie spalania węgla nie emituje zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska, a wykorzystuje paliwa stałe lub
płynne jako nośnik energii oraz wodę która procesowo zamienia
się w tlenek węgla i wodór, dzięki czemu możemy doprowadzić
do całkowitej przemiany paliwa w energię. Piec centralnego ogrzewania z funkcją produkcji pary technologicznej zawiera komorę
spalania podzieloną na trzy sekcje. Sekcje komory spalania to komora główna (palenisko), gdzie ładuje się wsad palny, poniżej znajduje się ruszt (1), połączony korzystnie z wymiennikiem ciepła (19),
a pod rusztem (1) znajduje się popielnik (3). Powyżej komory głównej znajduje się komora dopalania gazów (14), do której tłoczone
są spaliny i w niej dopalane. Komora główna (palenisko) posiada
kanał spalinowy doprowadzony do drugiej komory, w której ciepło
spalin zamieniane jest w parę technologiczną. Spaliny w ostatnim
etapie są kierowane do kompresora, a z niego do komina (13).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 407863 (22) 2014 04 11
(51) F41B 6/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) KŁOSKOWSKI PIOTR; GOSIEWSKI ZDZISŁAW
(54) Impulsowa wyrzutnia magnetyczna
(57) Przedmiotem wynalazku jest impulsowa wyrzutnia ma-

gnetyczna, składająca się ze stojana, układu zasilania i obiektu
napędzanego. Źródłem sił magnetycznych są prostokątne cewki,
umieszczone w każdym ze skrzydeł obiektu napędzanego, który
może poruszać się wzdłuż szczelin powietrznych poszczególnych
obwodów magnetycznych, wchodzących w skład stojana. Podstawową cechą rozwiązania jest zastosowanie minimum dwóch, niezależnych układów zasilania, składających się z baterii kondensatorów
o określonych parametrach początkowych, gdzie każdy z układów
zasilania przyporządkowany jest do różnych stref przyspieszania
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obiektu napędzanego. Kolejnym rozwiązaniem charakterystycznym
jest zastosowanie wewnątrz każdego ze skrzydeł wielu cewek (nawiniętych „jedna na drugą”) o ściśle ustalonych parametrach takich
jak: rodzaj połączenia elektrycznego, kierunek nawinięcia uzwojeń,
ilość uzwojeń.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407744 (22) 2014 03 31
(51) F42D 5/04 (2006.01)
F41H 11/12 (2011.01)
F42B 3/08 (2006.01)
F42B 33/06 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław
(72) CZUBATY ŁUKASZ; LUDAS MICHAŁ; SYCHLA MARIUSZ;
ŚLIWIŃSKI JANUSZ; WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ;
WOJCIESZYŃSKA PATRYCJA
(54)	Ładunek wybuchowy
(57) Ładunek wybuchowy charakteryzuje się tym, że w obudo-

wie (1) umieszczona jest płaska wkładka metalowa (2), do której
przylega podkładka elastyczna (3) oddzielona od materiału wybuchowego (4) szczeliną powietrzną (5). Obudowa (1) zamknięta jest
z jednej strony za pomocą nakrętki (6), aż drugiej strony osłoną (7)
z otworem (8). Obudowa (1) posiada w środkowej części wycięcie
montażowe oraz otwór gwintowany i otwór blokujący.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 407764 (22) 2014 04 02
(51) G01B 7/16 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01L 25/00 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(72) ZIELIŃSKI ADAM; KASZYŃSKA MARIA;
WOJTASZEWSKI RYSZARD
(54) Sposób kalibracji pierścieni pomiarowych
do mierzenia ich odkształcalności w wyniku
odkształceń skurczowych materiałów wylewanych
i układ do kalibracji pierścieni pomiarowych
do mierzenia ich odkształcalności w wyniku
odkształceń skurczowych materiałów wylewanych
(57) Sposób kalibracji pierścieni pomiarowych, wykorzystujący tensometryczny pomiar odkształceń, charakteryzuje się tym,
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że pierścień pomiarowy, wyposażony w tensometry obwodowe
na jego wewnętrznej powierzchni, umieszcza się symetrycznie wewnątrz pierścienia zewnętrznego, usytuowanego pomiędzy płytą
dolną i górną, zaś pomiędzy pierścieniem pomiarowym a pierścieniem zewnętrznym umieszcza się torus z elastycznego materiału,
następnie napełnia się torus powietrzem, aż do szczelnego wypełnienia przestrzeni pomiędzy pierścieniami i płytami i uzyskania
stałej objętości, po czym porównuje się wartość ciśnienia z manometru cyfrowego z odkształcalnością pierścienia pomiarowego,
zarejestrowaną przez mostek tensometryczny we wspólnej funkcji
czasu, i wyznacza się liniową zależność odkształcenia - naprężenia, następnie porównuje się przebieg funkcji z funkcją teoretyczną odkształcenia - naprężenia i wyznacza się współczynnik i stałą
kalibracyjną. Zewnętrzną powierzchnię pierścienia pomiarowego,
torus oraz wewnętrzną powierzchnię pierścienia zewnętrznego
smaruje się olejem syntetycznym. Układ do kalibracji pierścieni
pomiarowych charakteryzuje się tym, że pierścień pomiarowy (1),
wyposażony w tensometry obwodowe (2) na jego wewnętrznej
powierzchni, jest połączony z mostkiem tensometrycznym (3), połączonym z systemem rejestracji danych (4), przy czym pierścień
pomiarowy (1) umieszczony jest symetrycznie wewnątrz pierścienia zewnętrznego (5), usytuowanego pomiędzy płytą dolną (6),
a płytą górną. Pomiędzy pierścieniem pomiarowym (1), a pierścieniem zewnętrznym (5) znajduje się torus (8) z elastycznego materiału, przy czym pierścień zewnętrzny (5) jest o 0,5 - 1,0 cm wyższy
od pierścienia pomiarowego (1), zaś torus (8) połączony jest poprzez manometr cyfrowy (9) ze sprężarką (10). Płyta dolna (6) i płyta
górna są połączone ze sobą trwale za pomocą śrub i są wykonane
z materiału trudno odkształcalnego. Pierścień zewnętrzny (5) jest
trwale przymocowany do płyty dolnej (6).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407714 (22) 2014 03 31
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TARKOWSKI PIOTR; BUDZYŃSKI PIOTR;
PYTKA JAROSŁAW; JÓŹWIK JERZY;
KAZANOWSKI ŁUKASZ; PIASKOWSKI MICHAŁ
(54) Sposób i urządzenie do badania współpracy
koła jezdnego z nawierzchnią
(57) Sposób badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnią,

zwłaszcza koła podwozia samolotu z nawierzchnią lotniska trawiastego, polega na tym, że na badanej nawierzchni umieszcza się
urządzenie do badania współpracy koła ogumionego z nawierzchnią jezdną. Następnie przemieszcza się urządzenie do badań
współpracy koła z nawierzchnią po badanej nawierzchni i włącza
się urządzenie, sterujące siłą obciążenia pionowego koła pomiarowego, oraz urządzenie sterujące hamulcem koła pomiarowego.
Dalej przemieszcza się urządzenie po badanej nawierzchni i przekazuje impulsy z czujników siły do elektronicznego urządzenia pomiarowego. Urządzenie do realizacji sposobu składa się z ramy (1)
stałej, połączonej z pojazdem (2) bazowym, optoelektronicznego
czujnika (3) prędkości jazdy, automatycznego urządzenia (4), sterującego siłą obciążenia pionowego koła pomiarowego (7), ramy
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uchylnej (5), do której przymocowane jest zawieszenie (6) z kołem
pomiarowym (7) oraz siłownik (8), połączony z pompą (9).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407716 (22) 2014 03 31
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TARKOWSKI PIOTR; BUDZYŃSKI PIOTR;
PYTKA JAROSŁAW; JÓŹWIK JERZY;
KAZANOWSKI ŁUKASZ; PIASKOWSKI MICHAŁ
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru przyczepności
nawierzchni podłoża odkształcalnego
(57) Sposób pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża od-

kształcalnego, zwłaszcza lotniska o nawierzchni gruntowej lub
trawiastej, polega na tym, że na badanej nawierzchni umieszcza
się urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża
odkształcalnego z zainstalowanym obciążnikiem na osi koła pomiarowego oraz ustawia się ciśnienie w oponie koła pomiarowego
i włącza zasilanie. Następnie przemieszcza się urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego po badanej nawierzchni podłoża odkształcalnego i zaciska się hamulec
koła pomiarowego z jednoczesnym włączeniem elektronicznego
urządzenia pomiarowego. Urządzenie do realizacji sposobu składa
się z ramienia (1), które w górnej części posiada rękojeść (2) oraz
dźwignię (12), połączoną linką (11) z hamulcem i elektroniczne
urządzenie (13) pomiarowe, które połączone jest bezprzewodowo
z czujnikiem (8) siły poziomej, przy czym ramię (1) połączone jest
przegubowo z osią, na której zamocowane są koła prowadzące
oraz rama (5) uchylna.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407717 (22) 2014 03 31
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 5/26 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TARKOWSKI PIOTR; BUDZYŃSKI PIOTR;
PYTKA JAROSŁAW; JÓŹWIK JERZY;
KAZANOWSKI ŁUKASZ; PIASKOWSKI MICHAŁ
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia
koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego
(57) Sposób pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni pod-

łoża odkształcalnego, zwłaszcza lotniska o nawierzchni gruntowej lub trawiastej polega na tym, że na badanej nawierzchni
umieszcza się urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego i włącza się zasilanie, po czym
przemieszcza się urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła
na nawierzchni podłoża odkształcalnego po badanej nawierzchni
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podłoża odkształcalnego i włącza się elektroniczne urządzenie
pomiarowe i dalej przemieszcza się urządzenie do pomiaru oporu
toczenia koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego po badanej nawierzchni podłoża odkształcalnego i przekazuje się impulsy
pomiarowe z czujnika siły poziomej. Urządzenie składa się z ramienia (1), które w górnej części posiada rękojeść (2) oraz elektroniczne
urządzenie (10) pomiarowe, które połączone jest bezprzewodowo
z czujnikiem (8) siły poziomej, przy czym ramię (1) połączone jest
przegubowo z osią (3), na której zamocowane są koła (4a) i (4b) prowadzące oraz rama uchylna.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407766 (22) 2014 04 01
(51) G01M 7/00 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SAMBORSKI SYLWESTER; MANOACH EMIL, BG;
WARMIŃSKI JERZY; MITURA ANDRZEJ
(54) Sposób wykrywania i lokalizacji uszkodzenia
w elementach konstrukcyjnych
(57) Sposób wykrywania i lokalizowania uszkodzenia w elemen-

tach konstrukcyjnych charakteryzuje się tym, że wyznacza się odpowiedź dynamiczną elementu uszkodzonego na wymuszenie
harmoniczne, poprzez zebranie informacji o przemieszczeniach
i prędkościach wybranych punktów, utworzenie dla nich map
Poincarégo i porównanie z odpowiedzią dynamiczną elementu
nieuszkodzonego. Następnie oblicza się dynamiczny wskaźnik
uszkodzenia Iid, jako funkcję współrzędnych badanego elementu.
Maksimum tej funkcji lokalizuje położenie uszkodzenia.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407860 (22) 2014 04 10
(51) G01M 99/00 (2011.01)
G01M 17/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa
(72) ŁUKJANOW SŁAWOMIR
(54) Sposób sprawdzania wskaźnika energetycznego
pojazdów samochodowych, zwłaszcza
elektrycznych i hybrydowych
(57) Sposób sprawdzania wskaźnika energetycznego pojazdów

samochodowych, zwłaszcza elektrycznych i hybrydowych, polega na wykonaniu pomiarów wybranych parametrów na dwóch
stanowiskach badawczych. Na pierwszym stanowisku, hamowni
podwoziowej, dokonuje się pomiarów zużycia energii, a na drugim
stanowisku dokonuje się pomiarów mas. Wyniki pomiarów wstawia
się do wzoru (A), określającego wskaźnik energetyczny pojazdu.
Następnie porównuje się otrzymane wartości liczbowe wskaźnika
We dla sprawdzanych pojazdów. Im mniejsze wartości We, tym pojazd korzystniejszy dla użytkownika i środowiska.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407767 (22) 2014 04 01
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) KACZMARCZYK MARIUSZ
(54) Sposób określania składu chemicznego
i koncentracji gazów oraz czujnik do określania
składu chemicznego i koncentracji gazów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób określania składu che-

micznego i koncentracji gazów oraz czujnik do określania składu
chemicznego i koncentracji gazów, a zwłaszcza mieszanin gazów.
Sposób wykorzystuje półprzewodnikowy czujnik gazu z diodą p -n
lub z diodą Schottk’ego. W sposobie tym, po wypełnieniu czujnika badanym gazem diodę p -n lub diodę Schottk’ego polaryzuje
się napięciem V1 = 0 ÷ +1 V, następnie polaryzację zmienia się na
VR = -1 ÷ -6 V i mierzy się wartość pojemności diody w funkcji czasu, przez co najmniej 0,1 sekundy. Następnie procedurę polaryzacji
napięciami V1 i VR oraz pomiaru pojemności diody powtarza się kilkadziesiąt razy. Później uśrednia się zależności zmian pojemności
w funkcji czasu C(t) i przekształca się tą zależność na widmo częstotliwościowe, z którego na podstawie położenia maksimów pików
określa się rodzaj gazu, a na podstawie amplitudy jego koncentrację. Czujnik ma na ceramicznym podłożu (7) grzejnik (5) wyposażony w kontakty elektryczne (6), a na nim warstwę półprzewodnikową (4) z kontaktem omowym (3) i z warstwą aktywną (2), pokrytą
warstwą porowatego kontaktu elektrycznego (1). W czujniku tym
warstwa aktywna ma grubość od 1 do 5 μm, a koncentracja nośników ładunku w tej warstwie wynosi 1015 - 1016 cm-3.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407726 (22) 2014 03 31
(51) G01N 33/24 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) KOZŁOWSKI ARTUR; KRYCA MAREK;
CIERPISZ STANISŁAW; BĘDKOWSKI ZBIGNIEW;
SOBIERAJSKI WALDEMAR; MAKOLA RYSZARD;
GOLA MARIAN
(54) Sposób i układ sterowania odbiorem produktów
wzbogacania węgla w wodnych osadzarkach
pulsacyjnych
(57) Sposób sterowania odbiorem produktów wzbogacania
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wartości dokonuje się sterownikiem przedziału (12) korekty ilości
wody dolnej poprzez wysterowanie przepustnicy wody (8) i korekty ilości powietrza roboczego (11) poprzez regulację czasami
otwarcia w zespole zaworów talerzowych (10). Ponadto dokonuje
się stabilizacji grubości warstwy produktu dolnego (4) przez sterowanie rozwarciem szczeliny przepustu (6) i położeniem zasuwy
przedziałowej (3). Układ sterowania został wyposażony w czujnik (1)
do pomiaru grubości warstwy produktu dolnego (4) usytuowany
jest przed przepustem (6) odprowadzającym produkt dolny (4).
Przy czym, czujnik (1) wyposażony jest w okalającą go ze wszystkich stron osłonę ołowianą (2) z usytuowaną w jej dolnej części
szczeliną pomiarową (2a).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407727 (22) 2014 03 31
(51) G01N 33/24 (2006.01)
G01N 9/00 (2006.01)
B03B 4/00 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) KOZŁOWSKI ARTUR; KRYCA MAREK;
CIERPISZ STANISŁAW; BĘDKOWSKI ZBIGNIEW;
GOŁĄBEK ADAM; SOBIERAJSKI WALDEMAR
(54) Sposób i układ sterowania parametrami
jakościowymi cieczy roboczej we wzbogacalnikach
zawiesinowych typu DISA
(57) Sposób sterowania parametrami jakościowymi cieczy robo-

czej we wzbogacalnikach zawiesinowych typu DISA charakteryzuje
się tym, że w obiegu cieczy roboczej dokonujemy ciągłego pomiaru wartości błędnego obciążnika, a po przekroczeniu jego wartości
granicznej, część cieczy roboczej pochodząca z części obciekowej (3a) przesiewacza odpadu (3) przez zawór trójdrożny (6) zostaje
odprowadzona do zbiornika cieczy rozrzedzonej (4), a następnie
poprzez urządzenie odzyskujące magnetyt (7) do zbiornika cieczy
zagęszczonej (8), z kolei pozostała część kierowana jest do zbiornika roboczego (5), przy czym ilość cieczy roboczej kierowana do odzyskania magnetytu jest zależna od wartości procentowego masowego udziału błędnego obciążnika w cieczy roboczej. W układzie
sterowania do regulacyjnego mikroprocesowego układu sterowania (13) podłączony jest zawór trójdrożny (6), gęstościomierz izotopowy z funkcją pomiaru zawartości błędnego obciążnika (11), czujnik poziomu (12) oraz regulator gęstości cieczy roboczej (G).
(6 zastrzeżeń)

w wodnej osadzarce pulsacyjnej polega na pomiarze czujnikiem (1)
w czasie każdego cyklu pulsacji powietrza roboczego pomiaru grubości warstwy produktu dolnego (4). Po czym, wyniki pomiarów
z co najmniej dwóch cykli uśrednia się i na podstawie uśrednionej

A1 (21) 407862 (22) 2014 04 11
(51) G01P 5/10 (2006.01)
G01F 1/68 (2006.01)
(71) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Kraków
(72) LIGĘZA PAWEŁ; RACHALSKI ANDRZEJ; KĘSEK DOMINIK
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(54) Sposób pomiaru prędkości przepływu gazów
i cieczy oraz elektroniczny anemometr
z falą temperaturową
(57) Sposób pomiaru prędkości przepływu gazów i cieczy, wyko-

rzystujący fale temperaturowe generowane w przepływie, polega
na tym, że w przepływie generuje się złożoną falę temperaturową,
składająca się z dwóch sygnałów sinusoidalnych o zadanej częstotliwości przesuniętych fazowo, nadawaną przez dwa rezystancyjne
przetworniki temperatury (N1 i N2), połączone szeregowo i umieszczone wzajemnie równolegle w zadanej odległości (x) na kierunku
linii prądu przepływu, przy czym tę falę temperaturową odbiera
się przez pojedynczy detektor (D), a z przebiegu w czasie (t) sumarycznego sygnału temperaturowego (T) opisanego zależnością (A),
gdzie TD - amplituda fali na detektorze, ω - częstość wymuszenia,
φ - przesunięcie fazowe sygnałów generowanych w przetwornikach temperatury, wyznacza się przesunięcie fazowe i na jego podstawie wyznacza się prędkość przepływu z zależności (B). Przedmiotem wynalazku jest też elektroniczny termoanemometr z falą
temperaturową.
(4 zastrzeżenia)
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(54) Sygnał sondujący zwłaszcza emitowany przez cichy
sonar i sposób demodulacji sygnału sondującego
zwłaszcza emitowanego przez cichy sonar
(57) Przedmiotem wynalazku jest sygnał sondujący zwłaszcza

emitowany przez cichy sonar, ciągły okresowy, składający się z ciągu
elementarnych sygnałów z hiperboliczną modulacją częstotliwości,
w którym kierunek zmiany częstotliwości kodowany jest ciągiem
pseudolosowym o wąskiej funkcji autokorelacji i niskim poziomie
listków bocznych. Przedmiotem wynalazku jest także sposób demodulacji sygnału sondującego emitowanego przez cichy sonar,
polegający na przetwarzaniu wejściowego sygnału echa, w którym
oblicza się pierwszą funkcję korelacji pomiędzy wejściowym sygnałem echa (ei(t)) a sygnałem elementarnym z narastającą hiperboliczną modulacją częstotliwości (a(t)) i oblicza się drugą funkcję korelacji
pomiędzy wejściowym sygnałem echa (ei(t)) a sygnałem elementarnym z malejącą hiperboliczną modulacją częstotliwości (b(t))
następnie wyznacza się obwiednię amplitudy (d1(t)) pierwszej
funkcji korelacji i obwiednię amplitudy (d2(t)) drugiej funkcji korelacji, po czym oblicza się funkcję korelacji różnicy (r(t)) pomiędzy
obwiednią amplitudy (d1(t)) pierwszej funkcji korelacji a obwiednią amplitudy (d2(t)) drugiej funkcji korelacji z sygnałem (x(t)) będącym splotem impulsu prostokątnego z ciągiem pseudolosowym
tożsamym z ciągiem pseudolosowym zastosowanym w sygnale
sondującym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407807 (22) 2014 04 07
(51) G02B 23/20 (2006.01)
G02B 23/18 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
(71) GLAZIK ROMAN ZAKŁAD NARZĘDZIOWY EKOPLAST,
Bydgoszcz
(72) HORA WOJCIECH; GLAZIK ROMAN
(54) Sposób wytwarzania lornetki do oglądania imprez
i lornetka wytwarzana tym sposobem
(57) Sposób wytwarzania lornetki do oglądania imprez, zwłaszcza

A1 (21) 407795 (22) 2014 04 03
(51) G01R 27/16 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZAPP STANISŁAW; BOROWSKI KORNEL
(54) Sposób i układ do pomiaru rezystancji pętli
zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami
różnicowoprądowymi typu AC i typu A
(57) Sposób pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach

chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC lub A
polega na pomiarze różnicy pomiędzy napięciem sieci w stanie
nieobciążonym i napięciem sieci w stanie obciążonym, w którym
do obciążenia pomiarowego stosuje się prąd jednokierunkowy
o natężeniu od 1 do 3 A i o tętnieniu, przy którym stosunek wartości minimalnej do maksymalnej zawiera się w przedziale od 0,5
do 1,0. Przedmiotem wynalazku jest również układ do realizacji
tego sposobu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407692 (22) 2014 03 28
(51) G01S 15/06 (2006.01)
G01S 7/527 (2006.01)
G06F 17/15 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) MARSZAL JACEK; SALAMON ROMAN;
JEDEL ANDRZEJ

sportowych, wykonanej z arkusza tektury, charakteryzuje się tym,
że lornetkę formuje się z arkusza kartonu w kilku cyklach roboczych,
przy czym w pierwszym cyklu roboczym z prostokątnego arkusza tektury, korzystnie o gramaturze od 200 do 300 gramów/m2
wycina się za pomocą znanego narzędzia prostokątną formatkę (T)
i nakłada się w znany sposób na powierzchnię górną folię, następnie dalszych cyklach roboczych formuje się linie bigujące, wykrawa
się okrągłe otwory (1, 2) i przykleja się zespoły soczewek, a następnie skleja się arkusz tworząc lornetkę. Lornetka charakteryzuje się
tym, że uformowana jest z prostokątnego arkusza tektury (T), który w stanie złożonym i sklejonym, tworzy lornetkę w postaci bryły
przestrzennej, zawierającej dwie powierzchnie boczne w postaci
wypukłych prostokątów, zawierających otwory (1, 2) z zamocowanymi wewnątrz zestawami soczewek, przy czym górna krawędź
bryły zawiera centralną linię bigującą (b4), która łączy się na obu
końcach z bigowaniem (b5, b6) uformowanym na wypukłych powierzchniach bocznych w postaci linii prostej, równoległej do górnej krawędzi, z którą łączy się z obu stron symetrycznie po linii bigującej łukowej (b7).
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 407715 (22) 2014 03 31
(51) G02B 27/22 (2006.01)
G02B 27/00 (2006.01)
(71) BOCZEK DAMIAN, Mikołów
(72) BOCZEK DAMIAN
(54) Okulary projekcyjne
(57) Przedmiotem wynalazku są okulary projekcyjne składające się

z obudowy oraz modułu projekcyjnego zawierającego: co najmniej
jedną soczewkę, źródło obrazu i przedziałkę rozdzielającą oglądany
przez użytkownika obraz w formacie 3D, charakteryzujące się tym,
że rozdzielna, trzy częściowa obudowa składa się z podstawy (1a)
pod źródło obrazu, na której wewnętrznej stronie pokrytej warstwą
przylepną znajduje się element dystansowy oraz linie pozycjonujące a boki podstawy posiadają co najmniej dwa otwory funkcyjne (5), modułu projekcyjnego zawierającego gogle (7), wyposażonego w odłączalny, posiadający część stabilizującą (9) - element
mocujący (8) co najmniej jedną soczewkę (13) przy czym element
mocujący (8) umieszczany jest na wsporniku (10) o regulowanej
wysokości, który zaopatrzony jest w przedziałkę rozdzielającą (11)
o zmiennej długości, oraz z etui z wysuwaną częścią do przechowywania soczewek (13), przy czym wszystkie składowe trzyczęściowej obudowy połączone są ze sobą za pomocą magnesów (6).
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407470 (22) 2014 04 01
(51) G06Q 50/00 (2012.01)
(71) SOSNA EDWARD, Warszawa
(72) SOSNA EDWARD
(54)	Auto friend (AF)
(57) System łączy współdziałanie z: 1. ELEKTRONICZNYM REJE-

STREM CENTRUM RUCHU (skrót ERICR) 2. REJESTRATOREM 3. KOMPUTEREM AF. Rejestrator musi być wyposażony w pamięć elektroniczną oraz odpowiednią aplikację. Może działać przy pomocy
łącza z wtyczką na desce rozdzielczej.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407825 (22) 2014 04 07
(51) G06Q 50/00 (2012.01)
(71) KARAKULA JAROSŁAW SYSTEMY ALARMOWE,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, MONTAŻ, Sokołów Podlaski
(72) KARAKULA JAROSŁAW; KOWALCZYK ARTUR;
PĘDZICH PIOTR
(54) Sposób skutecznego monitorowania pożarowego
obiektów, alarmowania straży pożarnych
o pożarach i/lub ogniskach pożarów
i układ do stosowania tego sposobu
(57) Sposób skutecznego monitorowania pożarowego obiektów,

alarmowania straży pożarnych o pożarach i/lub ogniskach pożarów
przez odbieranie informacji z pożarniczych czujek i przekazywanie
ich do urządzeń informujących i/lub alarmowych i/lub komputera, wyróżniający się tym, że do komputera, który ma wgraną mapę
z miejscami aktywnej wizualizacji reagującymi na informację z każdej przyporządkowanej czujki, przekazuje się wszystkie informacje
z każdej z osobna czujki i tym samym uruchamia się świecenie elementu wizualizacyjnego, który wskazuje na wspomnianej mapie
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miejsce w obiekcie monitorowanym, co umożliwia uzyskiwanie
informacji nie tylko o faktach powstawania ognisk pożarowych,
lecz także o ich miejscach w monitorowanym obiekcie. Wynalazek
obejmuje także układ do stosowania powyższego sposobu, w którego skład wchodzi nadajnik (5) z konwerterem (3), zamieniającym
sygnalizację szeregową na pakiety internetowe, połączony z routerem (4) internetowym.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407693 (22) 2014 03 28
(51) G07F 7/10 (2006.01)
(71) WALUŚ MICHAŁ, Bestwina; BERNACKI KRZYSZTOF,
Katowice
(72) WALUŚ MICHAŁ; BERNACKI KRZYSZTOF
(54) Sposób oraz układ aktywnego zabezpieczenia
antyskimmingowego zwłaszcza urządzeń takich jak
bankomaty, wypłatomaty, opłatomaty, paczkomaty,
maszyny vendingowe
(57) Sposób aktywnego zabezpieczenia antyskimmingowego

zwłaszcza urządzeń takich jak bankomaty, wpłatomaty, opłatomaty,
paczkomaty, maszyny vendingowe polega na tym, że w urządzeniu weryfikuje się obecność człowieka korzystnie za pomocą czujników ruchu, przy czym w zależności od trybu pracy w pierwszym
trybie bezosobowym przy braku obecności człowieka wykonuje
się cykl polegający na tym, że generuje się wiązkę impulsów elektromagnetycznych korzystnie udar i/lub wysuwa się czyścik od wewnętrznej strony urządzenia poprzez korzystnie slot kart (41) z korzystnie równoczesnym wysunięciem co najmniej jednej z trzech
grup elementów serwomechanicznych (42) znajdujących się wokół
slotu kart (40), pin padu (38) oraz podajnika towaru - shootera (39)
korzystnie dla urządzenia bankomatowego - pieniędzy, przy czym
w drugim trybie - trybie osobowym w urządzeniu w trakcie korzystania z niego wykonuje się co najmniej jedną z czynności to jest:
oświetla się pin pad (38) światłem w zakresie korzystnie od 100 nm
do 2000 nm tak, aby był nieczytelny dla zewnętrznych urządzeń
rejestrujących w postaci kamer i/lub dokonuje się zamiany pozycji cyfr na pin padzie (38), który jest korzystnie w postaci panelu
dotykowego lub ciekłokrystalicznego korzystnie z zastosowaniem
filtru polaryzacyjnego będącego korzystnie naklejką na panelu pin
padu, i/lub rejestruje się nacisk i/lub temperaturę na pin padzie korzystnie za pomocą czujników nacisku oraz temperatury, przy czym
po zakończeniu trybu osobowego wykonuje się powrót do trybu
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bezosobowego i korzystnie zakłóca się częstotliwości komunikacyjne wykorzystywane przez zewnętrzny nieautoryzowany układ
rejestrujący w postaci zwłaszcza skimmera. Układ charakteryzuje
się tym, że zawiera połączone i współpracujące ze sobą elementy,
które stanowią moduł aktywnego zabezpieczenia antyskimmingowego połączony za pomocą magistrali komunikacyjnych i/lub
interfejsów komunikacyjnych z jednostką decyzyjno-obliczeniową, przy czym jednostka decyzyjno-obliczeniowa połączona jest
z modułami peryferyjnymi za pomocą magistrali komunikacyjnych
i/lub interfejsów komunikacyjnych.
(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 407812 (22) 2014 04 07
(51) G09B 15/04 (2006.01)
G10H 7/00 (2006.01)
A61B 3/113 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ; KOSTEK BOŻENA; ODYA PIOTR
(54) Sposób wzrokowego wykonania utworów
dźwiękowych na instrumentach muzycznych
z wykorzystywaniem zapisu nutowego
oraz układ do realizacji tego sposobu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wzrokowego wyko-

nywania utworów dźwiękowych na instrumentach muzycznych
z wykorzystywaniem zapisu nutowego, który charakteryzuje się
tym, że w pamięci urządzenia komputerowego zaimplementowuje się sygnały z informacjami o elementach zapisu nutowego, zaś
na ekranie wyświetlacza wyświetla się obraz z zapisem nutowym.
Na oczy użytkownika kieruje się światło podczerwone i mierzy się
w znany sposób fiksację wzroku użytkownika, a na podstawie pomiarów punktu fiksacji wzroku określa się jednostkowy element
zapisu nutowego, na którym skupiony jest wzrok użytkownika. Następnie przesyła się pierwszy sygnał sterujący do sterownika mikroprocesorowego, przy pomocy którego porównuje się informacje
zawarte w pierwszym sygnale sterującym z informacjami o jednostkowych elementach zapisu nutowego, zawartymi w pamięci
urządzenia komputerowego. Generuje się drugi sygnał sterujący
z zapisami dźwiękowymi, odpowiadającymi poszczególnym jednostkowym elementom zapisu nutowego, po czym drugi sygnał
sterujący przesyła się do układu syntezy dźwięku, przy pomocy
którego generuje się trzeci sygnał sterujący, zawierający informacje
dźwiękowe, odtwarzane przez układ odtwarzania dźwięku. Przedmiotem wynalazku jest również układ do realizacji sposobu.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 407175 (22) 2014 03 31
(51) H01F 10/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C30B 29/00 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) STUPAKIEWICZ ANDRZEJ; STOGNIJ ALEKSANDER, BY;
MAZIEWSKI ANDRZEJ

41

(54) Sposób wytwarzania magnetycznych
heterostruktur kobalt/granat
(57) Sposób wytwarzania magnetycznych heterostruktur kobalt/

granat charakteryzuje się tym, że grubość warstwy granatu może
być płynnie zmniejszana z jednoczesnym zwiększeniem jakości powierzchni w trakcie rozpylania jonowego z dokładnością < 100 nm
oraz energią wiązki tlenu 0.6 keV oraz prędkości 220 nm/godz..
Parametr szorstkości powierzchni warstwy granatu po trawieniu jonowym jest nie większy niż 0.3 nm w zakresie grubości 1-6 μm oraz
parametr szorstkości powierzchni, po osadzeniu warstwy kobaltu
w zakresie grubości 1-4 nm, a następnie zabezpieczającej warstwy
złota o grubości 4 nm, jest nie większy niż 0.37 nm.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407739 (22) 2014 03 31
(51) H01H 33/66 (2006.01)
H02B 1/16 (2006.01)
(71) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(72) WAPNIARSKI STANISŁAW
(54)	Uziemnik superszybki łuku zwarciowego
(57) Uziemnik superszybki łuku zwarciowego do eliminacji zwarć

łukowych, międzyfazowych w rozdzielniach zamkniętych średnich
napięć składa się z korpusu ceramicznego (5) z wewnętrzną komorą próżniową, w której umieszczone są dwie elektrody - nieruchoma (4) i ruchoma (3) z nasuniętym mieszkiem uszczelniającym (7)
wewnątrz komory próżniowej i sprężyną (2) na zewnętrznej części
oraz przytwierdzonym do końcówki zderzakiem (1) uruchamiającym styk ruchomy (3). Do styku ruchomego (3) podłączony jest
przewód elastyczny (9) fazowy a do styku nieruchomego (4) podłączona jest listwa uziemiająca (8).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407804 (22) 2014 04 04
(51) H01H 47/00 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
(71) WĘGLOWSKI BOGDAN COMPUTERS & CONTROL
RESLAB, Siemianowice Śląskie
(72) WĘGLOWSKI BOGDAN
(54) Przekaźnik hybrydowy, zwłaszcza dużej mocy
(57) Przekaźnik hybrydowy, zwłaszcza dużej mocy, zawierający

cewkę przekaźnika elektromechanicznego, element półprzewodnikowy i dwie pary styków sterujących, współpracujących na wejściu
i wyjściu z układem Gretza, ma przekaźnik elektromechaniczny (4),
połączony równolegle z układem przekaźnika półprzewodnikowego (5). Układ przekaźnika półprzewodnikowego (5) zawiera element
separatora galwanicznego (6a), indukcyjnego lub optycznego, mającego wyprowadzenie na tranzystor mocy (8), na wyjściu którego,
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za układem Gretza (9), podłączona jest para styków CM - NO (10)
przekaźnika elektromechanicznego (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407820 (22) 2014 04 07
(51) H01R 13/635 (2006.01)
(71) MATYJASZCZYK PAWEŁ, Ostrów Lubelski
(72) MATYJASZCZYK PAWEŁ
(54)	Elektryczna wtyczka sieciowa
(57) Wtyczka posiada obudowę (1), w której umieszczone są i wy-

stają z jej czołowej powierzchni (2) kołki stykowe (3). We wnętrzu
obudowa (1) posiada przelotowe kanały (9), w które wsunięte
są trzony (10) wypychacza. Od strony czołowej kanał ten jest poszerzony, co najmniej z jednej strony. Wypychacz utworzony jest z trzonów (10) zakończonych przyciskiem (16) wchodzącym w zagłębienie. Trzon (10) posiada na swej bocznej powierzchni co najmniej
jeden hakowaty zaczep (17), wchodzący w poszerzenie kanału (9).
Hakowaty zaczep (17) uformowany jest przez skośną powierzchnię
wzdłużnej szczeliny i powierzchnię poprzecznego wcięcia, a jego
wysokość jest nieco mniejsza od wielkości poszerzenia kanału (9).
Między dnem zagłębienia a przyciskiem (16) jest sprężyna naciskowa, której jeden koniec nasadzony jest na czop, usytuowany
w środku wewnętrznej strony ściany przycisku (16), a drugi koniec
oparty jest o powierzchnię czołową nawiercenia w ścianie dna.
(4 zastrzeżenia

A1 (21) 407723 (22) 2014 03 31
(51) H02H 3/16 (2006.01)
H02H 7/26 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) KOZŁOWSKI ARTUR; KRYCA MAREK; SZNURA RUDOLF;
BIAŁAS ANDRZEJ; GOŁĄBEK ADAM; BROL JANUSZ
(54)	Układ zabezpieczenia upływowego centralnego
(57) Układ zabezpieczenia upływowego centralnego składa się

z dwóch niezależnych torów sygnałowych. Jeden tor zespolonego
sygnału stanu izolacji i napięcia zerowego, a drugi tor pojemności
doziemnej są połączone z blokiem przygotowania sygnałów analogowych (3), do którego połączone jest źródło pomiarowe prądu
stałego (2). Z kolei wyjście bloku przygotowania sygnałów analogowych (3) połączone jest z blokiem jednostki centralnej (9), z którym
połączony jest mikrokontroler (8), blok autokontroli zewnętrznego
obwodu pomiarowego (6) oraz blok sygnałów wejściowych (5).
Natomiast z mikrokontrolerem (8) połączony jest blok zasilacza (7)
i bloki przekaźników wykonawczych (4) połączone z obwodem
wyzwalania wyłącznika zabezpieczającego (12), przy czym blok
jednostki centralnej (9) posiada dwa wyjścia, z których wyjście
zadziałania połączone jest z wejściem bloku przekaźników wykonawczych (4), a drugie wyjście z blokiem transmisji (10). Zaś zespół
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próby (11) połączony jest z jedną z faz monitorowanej sieci, a ziemią, z kolei z tą samą fazą połączone jest wejście testujące bloku
autokontroli zewnętrznego obwodu pomiarowego (6).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407695 (22) 2014 03 28
(51) H02K 3/24 (2006.01)
(71) ETHOSENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(72) ADAMEK JAN; KROK ROMAN; MANIARA RAFAŁ;
BARON DARIUSZ
(54)	Układ chłodzenia wirnika turbogeneratora
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ chłodzenia wirnika tur-

bogeneratora z bezpośrednim systemem chłodzenia, za pomocą
gazowego medium chłodzącego, zwłaszcza wodoru lub powietrza, umożliwiający zwiększenie mocy turbogeneratora. Wirnik (1)
ma uzwojenie wzbudzenia składające się ze zwojów oddzielonych
od siebie izolacją międzyzwojową (2) i umieszczonych w żłobkach, które wykonane są wzdłuż całej długości beczki wirnika (1),
promieniowo rozmieszczone na jej obwodzie i wyłożone izolacją
żłobkową (3), a każdy żłobek zamknięty jest od góry klinem żłobkowym (4) z zabierakami zabudowanymi naprzemiennie w kierunku
natarcia oraz przeciwnym. Układ charakteryzuje się tym, że wyposażony jest jednocześnie w zabierakowy system chłodzenia z zewnętrznymi promieniowo-osiowymi kanałami wentylacyjnymi (6)
wykonanymi na powierzchni bocznej przewodów (7) uzwojenia
wzbudzenia ukośnie do ich osi podłużnej, biegnącymi w części
prostej żłobkowej wirnika (1) oraz w osiowy system chłodzenia z kanałami chłodzącymi (8) usytuowanymi wewnątrz przewodów (7)
uzwojenia wzbudzenia, wzdłuż ich osi. Wewnętrzne osiowe kanały wentylacyjne (8) wykonane są na całej długości zwoi i dzielą się
na kanały krótkie biegnące od otworów wlotowych czynnika chłodzącego usytuowanych na łukach połączeń czołowych uzwojenia
wzbudzenia do otworów wylotowych usytuowanych na środku
połączeń czołowych oraz na kanały długie biegnące od otworów
wlotowych czynnika chłodzącego wykonanych na łukach połączeń
czołowych uzwojenia wzbudzenia aż do strefy środkowej beczki
wirnika (1), gdzie łączą się z kanałami promieniowo-osiowymi (6)
systemu zabierakowego.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407785 (22) 2014 04 03
(51) H02K 7/02 (2006.01)
H02J 11/00 (2006.01)
F01D 15/10 (2006.01)
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(71) WASKO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(72) SPYRA DAMIAN; MANTORSKI ZBIGNIEW
(54) Sposób sterowania układem kogeneracyjnym
zasilającym odbiornik o dynamicznie zmiennym/
/przeciążeniowym poborze energii elektrycznej
(57) Sposób sterowania układem kogeneracyjnym zasilającym

odbiornik o bardzo zmiennym poborze energii elektrycznej, złożonym z silnika spalinowego (1), zasilanego gazem (9), i prądnicy (2),
zasilającej energią elektryczną (10) odbiornik (7), wyposażony w silnik elektryczny (6), zasilany z prądnicy (2) układu kogeneracyjnego,
z wałkiem wyprowadzonym z dwóch stron, z których jedna jest
poprzez sterowane sprzęgło elektromagnetyczne (3) sprzęgnięta z prądnicą (2), a druga poprzez przekładnię (5) z kołem zamachowym (4) polega na tym, że poprzez układ sterujący (8), steruje
załączeniem i wyłączeniem sprzęgła elektromagnetycznego (3)
na podstawie pomiaru prądu obciążenia (11) prądnicy (2) w ten sposób, że w okresie pracy prądnicy (2) bez przeciążenia sprzęgło (3)
jest wyłączone, a koło zamachowe (4) jest napędzane silnikiem
elektrycznym (6) poprzez przekładnię (5), natomiast w momencie
wystąpienia przeciążenia prądnicy (2), stwierdzonego poprzez pomiar prądu (11), następuje wyłączenie zasilania silnika (6) i załączenie sprzęgła (3), a tym samym połączenie koła zamachowego (4)
z prądnicą (2) układu kogeneracyjnego, dzięki czemu energia zmagazynowana w wirującym kole zamachowym jest wykorzystywana
do napędzania prądnicy (2), co umożliwia układowi kogeneracyjnemu pokonanie przeciążenia. Ponieważ do pamięci układu sterującego (8) zostaje wprowadzona charakterystyka momentu wytwarzanego przez silnik spalinowy (1) w funkcji dostarczanego gazu (9)
i na podstawie pomiaru prądu obciążenia (11) prądnicy (2), a przez
to wielkości odpowiadającej momentowi obciążenia silnika (1)
zostaje określona ilość gazu (9), potrzebna do wytworzenia przez
silnik (1) odpowiedniego momentu i w przypadku gdy potrzebna
ilość gazu (9) przekroczy wielkość zadaną (12) do układu sterującego nastąpi wyłączenie zasilania silnika (6) i załączenie sprzęgła (3),
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a tym samym połączenie koła zamachowego (4) z prądnicą (2)
układu kogeneracyjnego, dzięki czemu energia zmagazynowana
w wirującym kole zamachowym (4) umożliwi pokonanie występującego obciążenia przy mniejszym poborze gazu (9) niż w układzie
bez takiego systemu sterowania.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407776 (22) 2014 04 02
(51) H04L 12/00 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) NIEZGODA TADEUSZ; MIEDZIŃSKA DANUTA;
SZYMCZYK WIESŁAW; SŁAWIŃSKI GRZEGORZ
(54) Sposób numerycznego wspomagania
projektowania kopalni i monitorowania
bezpieczeństwa przy bieżącym wydobyciu
z zastosowaniem systemów GPS
(57) Sposób numerycznego wspomagania projektowania kopalni

i monitorowania bieżącego wydobycia z zastosowaniem systemu
GPS (5), charakteryzujący się tym, że polega na zbudowaniu modelu numerycznego globalnego górotworu i lokalnych modeli
wyrobisk ścianowych wydrążonych (2) i wyrobisk ścianowych drążonych na bieżąco (3) z szybu głównego (1), na podstawie badań
eksperymentalnych złoża - pomiar odkształceń z poziomu wyrobiska (4). Model numeryczny i analizy numeryczne są sprzężone
z monitoringiem GPS (5) i pomiarami sejsmicznymi wykonywanymi
z powierzchni ziemi podczas drążenia nowych wyrobisk (3) oraz
pomiarami odkształceń z poziomu wyrobiska (4) w celu weryfikacji obliczeń i ciągłej kontroli procesu drążenia. Wyniki obliczeń
są na bieżąco monitorowane w systemie komputerowym (6) automatycznego sygnalizowania zagrożenia.
(1 zastrzeżenie)

II. Wzory użytkowe

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1 (21) 122971 (22) 2014 04 07
(51) A41D 3/00 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
(71) MORTA MIROSŁAW, Ostrów Wielkopolski
(72) MORTA MIROSŁAW
(54)	Kurtka klimatyzowana
(57) Kurtka klimatyzowana, przeznaczona zwłaszcza do użytko-

wania przez motocyklistów utworzona z zamykanej zamkiem błyskawicznym części tułowiowej, do której przytwierdzone są rękawy,
kołnierz oraz wentylatory nawiewne powietrza zewnętrznego charakteryzuje się tym, że w część tułowiową (1) wbudowane są płaty
pianki (5) w których ukształtowane są skierowane do wnętrza części tułowiowej (1) wypusty, dystansujące wewnętrzną powierzchnię
kurtki od ciała użytkownika, a także kierownice powietrza ukształtowane w tych płatach pianki (5), przy których umiejscowione
są wentylatory nawiewne (4), zaś w część barkowo przedramienną
części tułowiowej (1) oraz w rękawy (2) wbudowane są wywietrzniki (8), ponadto kurtka ma sterownik (9), złączony z wentylatorami
nawiewnymi (4) oraz z akumulatorem (10).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123972 (22) 2015 04 08
(51) A44B 11/06 (2006.01)
(31) 201400309
(32) 2014 04 09
(33) ES
(71) SHAN JIANCHUN, Fuenlabrada (Madryt), ES
(72) SHAN JIANCHUN, ES
(54) Sprzączka z mechanizmem blokady
i uwalniania pasa
(57) Sprzączka charakteryzuje się tym, że zaczepowa część zę-

bata (10) blokująca wolny koniec pasa jest osadzona pomiędzy
parą bocznych uch (17) za pomocą uchylnego elementu wsporczego (11), posiadającego na swych krańcach wystające elementy
ograniczające w postaci schodków (14). Boczne ucha (17) są umieszczone na końcu wolnego odgałęzienia elementu (16) w kształcie
litery U, zainstalowanego w uchylny sposób na bokach korpusu (1)

sprzączki, natomiast element (16) w kształcie litery U jest dopasowany do obwodowego stopnia (19) ukształtowanego na górnej powierzchni korpusu (1), przy czym stopnie (15) umieszczone
na bokach elementu (16) w kształcie litery U stykają się ze schodkami (14) umieszczonymi na krańcach elementu wsporczego (11)
podczas odchylenia tego elementu (16) i luzowania pasa.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122983 (22) 2014 04 09
(51) A44C 5/00 (2006.01)
A44C 11/00 (2006.01)
A44C 15/00 (2006.01)
(71) LENK MACIEJ, Kraków; STONCEL ŁUKASZ, Kraków
(72) STONCEL ŁUKASZ; LENK MACIEJ
(54)	Element dekoracyjny na nośniku w postaci
plastikowej, karbowanej rury osłonowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest element dekoracyjny wykona-

ny z oplotu tekstylnego o przekroju 10 mm - 130 mm na giętkiej
rurze w postaci plastikowej karbowanej osłony (peszlu), w zakresie
średnicy 8 mm - 100 mm. Oplot wykonany jest z nici z tworzyw
sztucznych, naturalnych, metali żelaznych i nieżelaznych.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122978 (22) 2014 04 07
(51) A44C 15/00 (2006.01)
A44C 13/00 (2006.01)
(71) PULNIK SEWERYN PIB SREBRO, Kąty Wrocławskie
(72) BETLIŃSKA-PULNIK AGNIESZKA; PULNIK SEWERYN
(54)	Zawieszka ozdobna
(57) Zawieszka ozdobna przeznaczona jest do stosowania jako wi-

siorek, element ozdobny kolczyka, klipsa czy bransoletki. Utworzona została z mającej w zaczep (2) pierścieniowej obsady (1) w której
osadzony jest element ozdobny (4). Zawieszka charakteryzuje się
tym, że pierścieniowa obsada (1) ma umiejscowiony przy jej krawędzi czołowej obwodowy kołnierz wewnętrzny (3), za którym w pierścieniowej obsadzie (1) umiejscowiony jest element ozdobny (4),
za którym z kolei usytuowane są zamocowane do wewnętrznej
ścianki pierścieniowej obsady (1) bolce (5) blokujące wysunięcie
się elementu ozdobnego (4) z pierścieniowej obsady (1), przy
czym element ozdobny (4) ma wykonane na jego obwodzie wybrania (6) przez które wprowadzany jest do wnętrza pierścieniowej obsady (1).
(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 122991 (22) 2014 04 11
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(71) AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice
(72) BŁAŻEK PIOTR
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(54) Noga meblowa
(57) Noga meblowa, przeznaczona do wspierania mebli i utrzy-

mywania ich w pozycji stabilnej, charakteryzuje się tym, że składa
się z poziomo usytuowanej okrągłej podstawy rurowej oraz z połączonych z nią rozłącznie dwóch łączników profilowych (3), usytuowanych obok obu końców tej podstawy, która w płaszczyźnie
pionowej jej średnicy, pod obu jej łącznikami profilowymi (3) ma
wykonane przelotowe jednostronne otwory montażowe, w których są osadzone tulejkowe odsądzenia obu tych łączników profilowych, w które poprzez otwory montażowe tych łączników wkręcone są wkręty.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122992 (22) 2014 04 11
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(71) AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice
(72) BŁAŻEK PIOTR
(54) Noga meblowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest noga meblowa, prze-

znaczona do wspierania mebli, i utrzymywania ich w pozycji stabilnej charakteryzująca się tym, że składa się z poziomo usytuowanej
okrągłej podstawy rurowej (1) oraz z połączonego z nią rozłącznie
łącznika profilowego (3) usytuowanego w środkowej części tej
podstawy, która w połowie swej długości (L) oraz w płaszczyźnie
pionowej jej średnicy ma wykonany przelotowy jednostronny
otwór montażowy (5), w którym osadzone jest tulejowe odsadzenie łącznika profilowego (3), które poprzez otwór montażowy (10)
tego łącznika wkręcony jest wkręt (2).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 122993 (22) 2014 04 11
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(71) AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice
(72) BŁAŻEK PIOTR
(54) Stopka meblowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stopka, przeznaczona

do podpierania mebli, zwłaszcza mebli ogrodowych charakteryzująca się tym, że składa się z monolitycznej podstawy (1) w kształcie
bryły prostopadłościennej wewnątrz wydrążonej z prostokątnym
wydłużonym jej dnem (2) z zaokrąglonymi narożami oraz z zewnętrznym obwodowym jego odsadzeniem (3), na którym spoczywa przylegająca do zewnętrznych jej ścian bocznych opaska metalowa (4), przymocowana swymi końcami zaopatrzonymi w otwory
do jednej dłuższej ściany (5) za pomocą dwóch wkrętów (6), przy
czym w dnie (2) podstawy (1) tej stopki wykonane są dwa przelotowe otwory, a na przedłużeniu ich osi pionowych z wewnętrznej powierzchni (8) tego dna wystają pionowo usytuowane dwustopniowe tulejki (9 i 10) z otworami stanowiącymi przedłużenie otworów
przelotowych oraz z otworami (12) o średnicy mniejszej od średnicy otworów przelotowych. Ponadto tulejki te połączone są nierozłącznie z bocznymi wewnętrznymi ścianami (13) podstawy (1)
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za pomocą pionowo i współosiowo usytuowanych dwóch żeber
usztywniających (14), zaś pomiędzy tymi tulejkami obie boczne
ściany (13) oraz dno (2) połączone są ze sobą dalszymi dwoma pionowo usytuowanymi żebrami usztywniającymi (15).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122994 (22) 2014 04 11
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(71) AKCES-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mianowice
(72) BŁAŻEK PIOTR
(54) Stopka meblowa
(57) Stopka meblowa jest przeznaczona do podpierania mebli,

zwłaszcza ogrodowych. Stopka charakteryzuje się tym, że składa
się z podstawy (1) wykonanej z tworzywa sztucznego w kształcie bryły monolitycznej o profilu kątownika równoramiennego
wewnątrz wydrążonego z prostokątnym kątownikowym dnem
z zaokrąglonymi narożami oraz z zewnętrznym obwodowym jego
odsadzeniem, na którym spoczywa przylegająca do zewnętrznych
ścian tej bryły kątownikowa opaska metalowa (4) przymocowana
swymi końcami zaopatrzonymi w otwory do obu wewnętrznych
dłuższych ścian tej podstawy za pomocą dwóch wkrętów (8) usytuowanych obok wewnętrznego ich naroża (9), przy czym w obu
ramionach dna tej stopki wykonane są przelotowe otwory (10),
a na przedłużeniu ich osi pionowych z wewnętrznej powierzchni
tego dna wystają po dwie pionowo usytuowane dwustopniowe tulejki (11 i 12) z otworami (13) stanowiącymi przedłużenie
otworów (10) oraz z otworami o średnicy mniejszej od średnicy
otworów (10 i 13). Ponadto tulejki te połączone są nierozłącznie
z bocznymi dłuższymi ścianami podstawy (1) za pomocą pionowo
i współosiowo usytuowanych dwóch żeber usztywniających, natomiast pomiędzy tymi tulejkami obie boczne dłuższe ściany oraz
dno połączone są ze sobą, dalszymi trzema parami pionowo usytuowanych żeber usztywniających tę stopkę.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122956 (22) 2014 03 31
(51) A47C 17/00 (2006.01)
A47C 17/14 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
(71) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica
(72) WOLNIK SZYMON
(54) Mechanizm wysuwno-obrotowy elementu mebla
(57) Mechanizm wysuwno-obrotowy elementu mebla, mający

sprężynę gazową, znajdującą się w pionowej rurze umieszczonej
przesuwnie i obrotowo w tulei zamocowanej do nieruchomego
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elementu mebla, przy czym pionowa rura swą częścią górną przymocowana jest do płyty, do której zamocowany jest blat stolika
oraz ma elementy blokujące, współpracujące z rowkami wykonanymi w dolnej powierzchni tulei, charakteryzuje się tym, że pionowa rura (5) ma w części dolnej przelotowe wybranie (6), usytuowane w osi rury (5) i otwarte od dołu, przy czym w położeniu dolnym
zablokowanym rura (5) umieszczona jest swym wybraniem (6}
na sworzniu (2), na którym zamocowana jest sprężyna gazowa (1).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122984 (22) 2014 04 09
(51) A47C 17/52 (2006.01)
A47B 85/00 (2006.01)
(31) 1-S
(32) 2014 03 27
(33) PL
(71) SZYMAŃSKI KAROL, Poznań
(72) SZYMAŃSKI KAROL
(54) Szafka wielofunkcyjna
(57) Szafka wielofunkcyjna mająca korpus ze ścianami boczny-

mi, wyposażona w wysuwane szuflady i schowki na przedmioty
użytkowe oraz zabudowane w swej górnej części składane łóżko
utworzone z kilkuczęściowego blatu, charakteryzuje się tym, że kilkuczęściowy blat (3) składanego łóżka (2) jest zamocowany uchylnie względem korpusu (1) szafki oraz jest zamocowany przesuwnie
względem korpusu (1) szafki. Kilkuczęściowy blat (3) składanego
łóżka (2) zamocowany jest w prowadnicach (12) przymocowanych
do korpusu (1) szafki. Szafka ma wysuwaną z korpusu (1) półkę (6),
w której zainstalowana jest bateria ze zlewozmywakiem, przy czym
półka (6) usytuowana jest pod blatem (3) łóżka (2) i zamocowana
przesuwnie w prowadnicach (8) przytwierdzonych do elementów
stałych korpusu (1).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122950 (22) 2014 03 28
(51) A47F 5/11 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(71) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo
(72) GAWEŁEK ŁUKASZ; KUMOCH JAKUB MAREK
(54)	Tacka transportowo-ekspozycyjna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tacka transportowo -

ekspozycyjna, przeznaczona do transportu i ekspozycji różnorodnych towarów na półkach sklepowych. Tacka transportowo - ekspozycyjna, wykonana z jednego arkusza tektury, charakteryzuje się
tym, że w końcowych fragmentach jej tylnej ściany (4) są wyodrębnione dwa trójkątne pola, oddzielone liniami bigowania od części
centralnej (8), a przednia ściana (5) składa się z pary przylegających do siebie oraz przegubowo powiązanych skrzydeł (9, 10),
przedzielonych wzdłużną linią bigowania (11), natomiast z końcowych części każdej bocznej ściany (3) wystają wzdłużnie dwa
mocujące skrzydełka, które po uformowaniu tacki są poprze-
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cznie zagięte, przy czym skrzydełka na tylnych końcach bocznych
ścian (3) są przytwierdzone do trójkątnych pól tylnej ściany (4),
a skrzydełka na przednich końcach bocznych ścian (3) są zaciśnięte pomiędzy warstwowo nałożonymi na siebie skrzydłami (9, 10)
przedniej ściany (5).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122958 (22) 2014 03 31
(51) A47J 37/07 (2006.01)
(71) MAŁOTA PAWEŁ, Czechówka
(72) MAŁOTA PAWEŁ
(54) Przenośny grill ogrodowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośny grill ogro-

dowy, przeznaczony do stosowania na wolnym powietrzu, którego
elementy składowe są zestawiane w zależności od potrzeb. Grill zawiera komorę paleniskową o obrysie prostopadłościanu, wyznaczoną przez płytę paleniskową (1) z obrzeżem, dwie ścianki boczne (2)
i ściankę tylną (3) oraz co najmniej jeden ruszt spożywczy (6), które
są podparte na czterech nogach (7) wykonanych z kształtownika
o profilu owalnym. Grill wyposażony jest w dwie półki boczne (9)
oraz półkę dolną (10) do składowania paliwa stałego i narzędzi, dwa
kółka (12) zamocowane na końcach nóg (7) usytuowanych przy
ściance bocznej (2), przy czym wszystkie elementy grilla są połączone ze sobą rozłącznie śrubami (4) z nakrętkami motylkowymi.
Płyta paleniskowa (1) zamocowana jest śrubami (4) do nóg (7) przy
dolnych krawędziach ścianek bocznych (2) i ścianki tylnej (3), które
są wykonane z blachy na całej powierzchni perforowanej otworami
o wymiarach odpowiednich do średnicy śrub (4).
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 122976 (22) 2014 04 07
(51) A61D 3/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) PATKOWSKI KRZYSZTOF; SZYMANOWSKA ANNA
(54) Stół do badań weterynaryjnych
(57) Stół do badań weterynaryjnych zawiera płytę (1) opartą

na czterech nogach, przy czym do drugiej krótkiej krawędzi (5)
płyty (1) zamocowana jest pochylnia (3), zaś przy pierwszej krótkiej krawędzi (4) pionowo zamocowana jest deska (8), zawierająca
wzdłużny otwór, po bokach którego utworzone są dwa zęby, gdzie
do pierwszego zęba (12) obrotowo zamocowana jest zakładka (l4).
(4 zastrzeżenia)
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U1 (21) 122965 (22) 2014 04 04
(51) A61G 5/12 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
(71) WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(72) KRYNICKI JERZY
(54) Podnóżek wózka
(57) Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podnóżek wózka

dziecięcego lub wózka inwalidzkiego zawierający co najmniej jeden zespół składający się z wieszaka, elementu nośnego i stopnia
podnóżka, połączony z ramą wózka i wyposażony w mechanizm
ustalenia długości podnóżka do pożądanego położenia za pomocą teleskopowego połączenia elementu nośnego z wieszakiem.
Wieszak (1) podnóżka posiada na swej powierzchni szereg otworów (6) rozmieszczonych wzdłuż jego osi, natomiast umieszczone
w jego wnętrzu ramię (4) elementu nośnego (2) posiada elastyczny
sworzeń (5).
(2 zastrzeżenia)
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(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) WAWRZASZEK PIOTR; GRZEJDZIAK JACEK;
LUCHOWIEC WOJCIECH
(54)	Urządzenie do mocowania i przewożenia zwijadła
kołowego w pojeździe strażackim
(57) Urządzenie do mocowania i przewożenia zwijadła kołowe-

go w pojeździe strażackim, składa się z belki nośnej (2) związanej
z ramą podwozia (28) pojazdu strażackiego poprzez mechanizm
pantografowy, mający postać rozstawionych na szerokość tej ramy
podwozia (28) dwóch pojedynczych zespołów połączonych przegubowo dźwigni pantografowych. W pobliżu końca belki, trwale
związane z belką nośną (2) osadzone jest łącze przegubowe belki,
które poprzez sworzeń łącza belki wiąże przegubowo belkę nośną (2) z ramieniem nośnym (5). Ramię nośne (5) zaopatrzone jest
na każdym swoim końcu ramienia w trwale z nim związane łącze
przegubowe uchwytów, które następnie poprzez sworznie łącza
uchwytów, łączą przegubowo ramię nośne (5) z uchwytami zwijadła (9). Osie symetrii wzdłużne sworznia łącza belki i sworzni
łączy uchwytów są równoległe względem siebie, równocześnie
łącze przegubowe belki oraz łącza przegubowe uchwytów wyposażone są w blokady ustalające położenie ramienia nośnego
(5) względem belki nośnej (2) i uchwytów zwijadła (9) względem
ramienia nośnego (5).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122966 (22) 2014 04 04
(51) A61G 5/12 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
(71) WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(72) KRYNICKI JERZY
(54) Podnóżek wózka dziecięcego
lub wózka inwalidzkiego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podnóżek wózka dzie-

cięcego lub wózka inwalidzkiego, posiadający co najmniej jeden
stopień, zamocowany na dwóch odpowiednio wyprofilowanych
wieszakach, połączonych przegubowo z ramą wózka, wyposażony
w mechanizm do regulacji kąta nachylenia podnóżka względem
siedziska. Mechanizm regulacji kąta nachylenia podnóżka (1), składa się z zespołu podpórki podnóżka oraz oporu (6) podnóżka, przy
czym zespół podpórki posiada dwa równoległe pręty (5a, 5b) podpórki, których jedne końce są połączone wahliwie z wieszakami (3)
podnóżka, a drugie końce są osadzone suwliwie w otworach oporu (6) podnóżka, który ma postać rury połączonej swymi końcami
obrotowo z elementem ramy wózka, a w jego wnętrzu jest umieszczony mechanizm stabilizujący złożony z hamujących elementów (8), prętów popychaczy (9) i regulacyjnych elementów (10).
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 122985 (22) 2014 04 10
(51) A62C 35/00 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
A62C 13/78 (2006.01)
B65H 75/38 (2006.01)
B65H 75/40 (2006.01)
B65H 54/00 (2006.01)

U1 (21) 122957 (22) 2014 03 31
(51) A62C 35/20 (2006.01)
E03B 9/06 (2006.01)
(71) GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie
(72) GRABOWSKI PIOTR
(54) Szafka hydrantowa
(57) Wzór użytkowy dotyczy szafki hydrantowej, mającej grzałkę (4) i termostat (5). Szafka korzystnie ma także wewnątrz warstwę
materiałową (6).
(7 zastrzeżeń)

48

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 122982 (22) 2014 04 09
(51) B22D 13/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(71) KWITKOWSKI LESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY MET-BUD, Stalowa Wola
(72) KWITKOWSKI LESŁAW
(54) Sitko do filtracji ciekłego aluminium
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sitko do filtracji ciekłe-
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(71) DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(72) DOBROWOLSKI DAMIAN; MAZUR MARIUSZ;
TYCNER ZDZISŁAW
(54) Przednie zawieszenie pojazdu specjalistycznego,
zwłaszcza oczyszczarki kompaktowej
(57) Przednie zawieszenie pojazdu specjalistycznego, zwłaszcza

oczyszczarki kompaktowej, zawierające resory piórowe, charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w poduszki powietrzne (1)
zamontowane pomiędzy ramą podwozia (2) pojazdu, a resorami
piórowymi (3). Każda poduszka powietrzna (1) zamocowana jest
swą częścią górną w postaci miecha (4) do podstawy (5) wspornika (6) przykręconego do ramy podwozia (2), a częścią dolną stanowiącą rdzeń (7), połączona jest z resorem piórowym (3). Poduszka
powietrzna (1) zasilana jest poprzez przewód pneumatyczny (8)
z instalacji pneumatycznej pojazdu.
(3 zastrzeżenia)

go aluminium które charakteryzujące się tym, że ma część filtracyjną (A) i część chwytową (B) przy czym część filtracyjna (A) ma kształt
pasa (1) kulistego o promieniu (R), który w dolnej części przechodzi
małym promieniem (r) w odwinięty ku górze kołnierz (2), natomiast
w górnej części pas (1) kulisty przechodzi po promieniu (r/3) w części chwytową (B) sitka, która ma kształt walca (3) o wysokości 1/3 H
wysokości (H) sitka, ponadto stosunek średnicy zewnętrznej sitka (D) części filtracyjnej (A) do średnicy (d) części chwytowej (B) sitka wynosi 4/1. Sitko wykonane jest z siatki metalowej tkanej o oczku
kwadratowym od 0,4 mm do 4,0 mm lub z siatki cięto-ciągnionej
o układzie rombowym w przedziale rodzajowym siatki N1 do N10.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122986 (22) 2014 04 10
(51) B22D 43/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(71) KWITKOWSKI LESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY MET-BUD, Stalowa Wola
(72) KWITKOWSKI LESŁAW
(54) Sitko do filtracji ciekłego aluminium zwłaszcza
do odlewania niskociśnieniowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sitko do filtracji ciekłe-

go aluminium, zwłaszcza do odlewania niskociśnieniowego charakteryzuje się tym, że ma podwójną warstwę filtracyjną (A) i (B), która
utworzona została przez dwa identyczne, wzajemnie nałożone
i przylegające do siebie sitka o średnicy zewnętrznej (D) w kształcie
kapelusza z czaszą (1) o średnicy (d) i odwiniętym kołnierzem (2)
lekko nachylonym do podstawy, które są zaprasowane nierozłącznie na wysokość (h) kołnierza (2), który wynosi najkorzystniej 0,1 H
wysokości (H) sitka. Sitko wykonane jest z siatki metalowej tkanej
o oczku kwadratowym.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122979 (22) 2014 04 07
(51) B60G 11/42 (2006.01)
B60G 17/052 (2006.01)
F16F 13/20 (2006.01)

U1 (21) 122967 (22) 2014 04 04
(51) B60R 19/20 (2006.01)
(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ
(54)	Rozprężacz kołowy
(57) Rozprężacz kołowy to urządzenie do ochrony kabiny pasa-

żerskiej samochodu osobowego w trakcie zderzenia czołowego
lub tylnego poprzez skierowanie energii kinetycznej z uderzenia
na opony kół (10), (20) samochodu (40) i tam zmniejszenie tej siły
poprzez działanie urządzenia. Urządzenie zbudowane jest z aluminium i stali, składa się z trzech części: rozprężacza przedniego,
który znajduje się przed kołem, rozprężacza środkowego, który
znajduje się za kołem przednim a przed kołem tylnym, oraz rozprężacza tylnego, który znajduje się za kołem tylnym. Rozprężacz
przedni jest montowany przed oponą koła przedniego (10) samochodu (40). Rozprężacz środkowy jest montowany pomiędzy oponą przedniego koła (10) a oponą tylnego koła (20) samochodu (40).
Rozprężacz tylny jest montowany za tylnym kołem (20) samochodu (40). Po uderzeniu w przeszkodę (35) samochodu (40) następuje gwałtowne oddziaływanie siły kinetycznej na zderzak (3),
siła ta przenoszona jest ze zderzaka (3) na trzpień (4), który wciska
tłok (5) do środka rury, gazy z wybuchu ładunku pirotechnicznego
spowalniają posuw tłoka przez co amortyzują uderzenie siły kinetycznej. Po maksymalnym wcisku trzpienia (4) do rury (36) nastąpi
gwałtowne skrzywienie uchwytów i rura przesunie się w kierunku
opony koła przedniego (10), siła zostanie przeniesiona na oponę
koła przedniego (10). Względnie duża powierzchnia docisku (9)
na oponę koła (10) spowoduje, że nastąpi częściowa amortyzacja
siły uderzenia. Wartość wytrzymałości opony koła przedniego zależy w głównej mierze od masy i prędkości zderzenia samochodu (40)
z przeszkodą (35). Po przekroczeniu maksymalnej wytrzymałości
na ściskanie opony koła (10) nastąpi jej, „rozsadzenie” co spowoduje gwałtowny spadek ciśnienia w oponie koła (10), wtedy włączy się
czujnik poduszki powietrznej (30) w oponie koła (10) i wybuchnie
poduszka w kole amortyzując nacisk siły kinetycznej rozprężacza
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przedniego na oponę koła (10) przedniego. Wybuch gazów w rozprężaczu środkowym utrzymuje nacisk docisku (11) do opony koła
przedniego (10) przez co w przypadku dalszego nacisku siły destrukcyjnej wynikłej ze zderzenia z przeszkodą (35) opona z kołem
przednim (10) będzie niszczona przed kabiną pasażerską i nie zostanie wciśnięta do tej kabiny. Rozprężacz tylny działa na tej samej
zasadzie co przedni i jest ochroną pasażerów samochodu przed
pojazdami uderzającymi w tył samochodu (40). Rozprężacz przedni
działa razem z rozprężaczem środkowym a rozprężacz tylny razem
z rozprężaczem środkowym.
(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 122974 (22) 2014 04 07
(51) B61G 5/02 (2006.01)
B61G 3/06 (2006.01)
(71) DELLNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(72) LEN MIROSŁAW
(54)	Zespół połączeniowy sprzęgu tramwajowego
(57) Sprzęg połączeniowy charakteryzuje się tym, że na koń-

cach sprzęgów tramwajowych lewego (1) i prawego (2) osadzone
są identyczne głowice połączeniowe (3) i (4) z których każda posiada sworzeń główny (5) z zamocowaną na nim klamrą blokującą (6)
współdziałającą z krzywką w której ukształtowane gniazdo pod
końcówkę trzpienia współpracującego ze sprężyną uczestniczy
przy otwieraniu i zamykaniu sprzęgu, przy czym położenie krzywki
realizowane jest poprzez klucz wyprzęgający działający na zasadzie
układu dźwigniowego. Klucz osadzany jest w krzywce tylko na czas
wykonania ruchu otwierania lub zamykania zespołu połączeniowego po czym jest wyjmowany z krzywki.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122975 (22) 2014 04 07
(51) B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/28 (2006.01)
(71) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE TAKO, Częstochowa
(72) TRYLSKI GRZEGORZ; TRYLSKI MATEUSZ
(54)	Adapter do łączenia gondoli lub siedziska
spacerówki ze stelażem wózka dziecięcego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest adapter do łączenia

gondoli lub siedziska spacerówki ze stelażem wózka dziecięcego. Adapter ma wewnątrz wysuwnej części (1) obudowy o podstawie (3) zamkniętej labiryntowym profilem z dwoma skrajnymi
wypustami (4) i posiadającej wzdłuż podstawy (3) oraz z boków
wypustów (4) wydrążone poziome wnęki (5), usytuowany ruchomy
uchwyt (6) z listwą (7) zbliżoną do litery „W”. W wierzchołkach ramion listwy (7), na bolcach zawieszone są, w wyciętych ukośnie
prowadnicach dwa suwaki w kształcie klinów. Suwaki umieszczone
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w wydrążonych wnękach (5) wysuwnej części (1) obudowy, tworząc
wraz z ramionami listwy (7) układ cięgien, przy czym pomiędzy górną częścią uchwytu (6) posiadającego owalny otwór (11), a wysuwną częścią (1) obudowy, osadzone są sprężyny dociskowe (13). Tylna
ściana wysuwnej części (1) obudowy ma w górnej części występ.
Sprężyny dociskowe (13), umieszczone są w osobnych kanałach (12)
górnej części wysuwnej (1) obudowy. Górna część wysuwnej (1)
obudowy ma owalny otwór odpowiadający otworowi (11) ruchomego uchwytu (6) oraz posiada trzy bolce stabilizujące.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123631 (22) 2014 12 29
(51) B65D 85/48 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) FUŁAWKA ŁUKASZ; CALOMFIRESCU CORNEL;
PROKOPOWICZ JAROSŁAW; KĘDZIA KRZYSZTOF
(54) Pojemnik do przechowywania i transportu
zestawów próbek mikroskopowych
(57) Pojemnik do przechowywania i transportu próbek mikro-

skopowych w kształcie prostopadłościanu charakteryzuje się tym,
że pojemnik (1) ma pokrywę (2) wykonaną z materiału przeźroczystego, której tylna krawędź mocowana jest do jego tylnego boku
obrotowo w sposób rozłączny, a przy przedniej krawędzi ma ona
uchwyt (3) w postaci wybrania a po bokach usytuowane zabezpieczenia (4) typu zatrzaskowego, które usytuowane są również
odpowiednio na krawędzi jego boków wzdłużnych (6), lico boku
przedniego (7) jest lekko wypukłe w kształcie łuku, przy czym
wnętrze pojemnika (1) podzielone jest na równe części o szerokości co najmniej równej długości próbki mikroskopowej, a jego
powierzchnia podstawy pokryta jest materiałem (5), który posiada chropowatą fakturę oraz kolor tak dobrany, żeby zapewnić
właściwy makro odczyt.
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 122964 (22) 2014 04 02
(51) E01B 25/24 (2006.01)

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) PRUSEK STANISŁAW; SZOT ŁUKASZ;
OGIERMAN TADEUSZ; DRAS MAREK;
ROTKEGEL MAREK; BARCZYK MACIEJ;
KAPAŁA MICHAŁ; PAPROTA WIESŁAW
(54)	Złącze szynowe kolejek podwieszonych
(57) Złącze zawiera dwa górne zaczepy (2, 2’) w kształcie półksię-

życa z otworami (8, 9) na śruby (10) dla zawiesi (11) do połączenia
z obudową chodnikową. Jeden górny zaczep (2), zamocowany
trwale do górnej półki (3) pierwszej szyny (1) ma łukowe wybranie (14) nad klinową szczeliną między końcami szyn (1) sięgające
do krawędzi tej górnej półki (3), a drugi jest zamocowany trwale
do górnej półki (3) drugiej szyny (1). Złącze ma ponadto dystansowe wkładki (4) pomiędzy górnymi zaczepami (2, 2’) na górnych półkach (3) obu szyn (1) i gniazdo (6), zamocowane trwale do dolnej
półki (5) pierwszej szyny (1), dla łącznika (7), zamocowanego trwale
do dolnej półki (5) drugiej szyny (1).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122953 (22) 2014 03 31
(51) E02B 3/12 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(71) NAGRABA ARTUR, Wieliczka; ŻEBRACKI MARIUSZ,
Niepołomice
(72) NAGRABA ARTUR; ŻEBRACKI MARIUSZ
(54) Składany i przenośny wał przeciwpowodziowy
(57) Ujawniono element stabilizujący w postaci metalowego
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w stronę dna zbiornika retencyjnego, przy czym kielichy pomiarowe (6) znajdują się w różnych odległościach od dna zbiornika
retencyjnego.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122960 (22) 2014 03 31
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E04D 15/02 (2006.01)
(71) INWAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg
(72) HAAS MAREK; KARPOWICZ PAWEŁ;
DZIEDUSZYŃSKI WOJCIECH
(54) Pompa do ścieków
(57) Pompa do ścieków, przeznaczona do umieszczenia w zbior-

niku retencyjnym, wyposażona w urządzenie pomiarowe poziomu ścieków zamocowane w górnej części obudowy silnika pompy charakteryzuje się tym, że urządzenie pomiarowe (4) posiada
cztery czujniki (5) skierowane swoimi kielichami pomiarowymi (6)
w stronę dna zbiornika retencyjnego, przy czym kielichy pomiarowe (6) znajdują się w różnych odległościach od dna zbiornika
retencyjnego.
(2 zastrzeżenia)

profilu w kształcie kwadratu lub prostokąta (2) wraz z łącznikiem (1) poprzez odpowiednie umiejscowienie w tkaninie technicznej o wysokiej nieprzepuszczalności dla wody (3) stanowi element
stabilizujący dla poszczególnych segmentów wału, które łączone
są ze sobą za pomocą złącza w postaci zapięcia celnego.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122977 (22) 2014 04 07
(51) E04D 13/072 (2006.01)
(71) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(72) WIĘCEK BOGDAN
(54)	Uchwyt czołowy do mocowania
okrągłej rynny dachowej
(57) Uchwyt czołowy do mocowania okrągłej rynny dachowej
U1 (21) 122959 (22) 2014 03 31
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E04D 15/02 (2006.01)
(71) INWAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg
(72) HAAS MAREK; KARPOWICZ PAWEŁ;
DZIEDUSZYŃSKI WOJCIECH
(54) Pompa do ścieków
(57) Pompa do ścieków, przeznaczona do umieszczenia w zbior-

niku retencyjnym, wyposażona w urządzenie pomiarowe poziomu ścieków zamocowane w górnej części obudowy silnika pompy charakteryzuje się tym, że urządzenie pomiarowe (4) posiada
trzy czujniki (5) skierowane swoimi kielichami pomiarowymi (6)

charakteryzuje się tym, że tylna pionowa ściana (2) uchwytu (1)
w górnej swej części, w miejscu łączenia z poziomą półką (3), posiada ćwierćkoliste odgięcie (4) w kierunku wnętrza uchwytu (1)
przechodzące drugim ćwierćkolistym odgięciem (5) w pionowy
odcinek (6) połączony bezpośrednio z poziomą półką (3).
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 123635 (22) 2014 12 19
(51) E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
(71) MOSKA KRZYSZTOF PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MOSKA, Dąbrowa Górnicza
(72) MOSKA KRZYSZTOF
(54) Panel podłogowy komorowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest panel podłogowy

komorowy stosowany w budownictwie do układania podłóg,
w szczególności na tarasach, balkonach, ogrodowych podestach.
Panel według wzoru ma kształt wydłużonego prostopadłościanu
i zbudowany jest z korpusu (1) oraz rdzenia (2). Korpus (1) utworzony jest przez górną ściankę (3) oraz równoległą do niej dolną
ściankę (4), które połączone są wzdłużnymi żebrami (5) przebiegającymi na całej długości panelu i tworzą z nimi przelotowy kanał (6).
W kanale (6) umieszczony jest rdzeń (2) z sześcioma prostokątnymi przelotowymi komorami (7), zgrzany termicznie z korpusem (1)
na całym obwodzie i długości kanału (6). Ścianki górna (3) i dolna (4)
wystające poza wzdłużne żebra (5) tworzą po obu stronach panelu
prostokątne rowki (8) do osadzania w nich elementów umożliwiających wzajemne łączenie paneli. W tej części mają one od wewnętrznej strony dodatkowe wzmocnienie (9) o grubości (a) równej grubości (b) ścianek przelotowych komór (7) rdzenia (2). Górna
ścianka (3) panelu ma na powierzchni licowej wzdłużne rowki (10),
które w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu, zaś jego dolna ścianka (4) ma na powierzchni licowej wzdłużne rowki (11), które
w przekroju poprzecznym mają kształt trójkąta.
(6 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 06 22

U1 (21) 122980 (22) 2014 04 08
(51) E04H 1/12 (2006.01)
(71) DOUBLET-POLFLAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) WICQUART ALEXANDRE, FR
(54)	Kabina
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kabina, przeznaczona

zwłaszcza, jako odizolowane stanowisko dla osoby biorącej udział
w głosowaniu, lub dla innych celów wymagających odosobnienia
w czasie dokonywanej czynności. Kabina składa się z prostokątnego kształtu stołu (1), na którego wierzchołkach (2) osadzono trwale
naprzeciw siebie elementy złączne (3) o kształcie rury, które między
sobą i blatem tworzą kąt rozwarty, a w elementach złącznych (3)
osadzono nóżki przednie (4) zakończone u dołu nakładkami (5),
natomiast nóżki tylne (6) połączone są listwą (7) zakończoną obustronnie elementem złącznym, zaś kabina ma nieprzezroczyste
nakrycie o kształcie skorupowego prostopadłościanu z podstawą
górną i podzieloną jedną pobocznicą. Elementy kabiny połączone
są ze sobą rozłącznie.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122963 (22) 2014 04 02
(51) E05D 7/02 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
(71) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD, Łódź
(72) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD
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(54) Drzwi skrzydłowe otwierane w dwóch kierunkach
(57) Drzwi charakteryzują się możliwością otwierania w każdej

chwili w jednym z dwóch wybranych przez użytkowanika kierunków, w prawo (4a) lub w lewo (4b) w wyniku zastosowania dwóch
zestawów zawiasów rozsprzęgalnych (3), po jednym na każdej
ze stron drzwi. Rozsprzęganie zawiasów następuje w wyniku działania użytkownika na jedną z wybranych klamek (7), przycisków
lub sensorów albo zdalnie. Rozsprzęgnięcie (5) zawiasu uzyskano
w wyniku ruchu wzajemnego (6) jarzma (3a) i trzpienia (3b).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122988 (22) 2014 04 10
(51) E21D 11/34 (2006.01)
E21D 15/54 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
(71) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice; FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(72) KRET ANDRZEJ; WSZOŁEK ZBIGNIEW;
DĄBROWSKI JÓZEF
(54)	Łącznik stojaka obudowy górniczej
(57) Łącznik stojaka obudowy górniczej charakteryzuje się tym,

że w pozycji wprowadzenia do wybrań (7, 8) głowicy (9) stojaka (6)
każdy sworzeń zabezpieczający (1, 2) jest blokowany wkładką blokującą (10) umocowaną wewnątrz konstrukcji stropnicy (11).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122955 (22) 2014 03 31
(51) E21F 13/02 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
B61D 3/08 (2006.01)
(71) AZIS - MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski
(72) LASEK MARIAN; RDUCH RYSZARD;
CZERNECKI ZBIGNIEW
(54)	Kołowa platforma transportowa
(57) Kołowa platforma transportowa (1) do transportu rynien
przenośnika zgrzebłowego, zawierająca ramę nośną z poprzecznymi belkami, osadzoną na zestawach kołowych oraz wyposażoną
na krótszych bokach w elementy sprzęgające charakteryzuje się
tym, ze w ramie nośnej (3), na poprzecznych belkach (4), znajdują gniazda osadcze (14), a wzdłuż jej obu dłuższych boków (8, 9)
zlokalizowane są pionowe wsporniki (10, 11), przy czym wsporniki (10) pierwszego dłuższego boku (8) posiadają w górnej części
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przesuwne blokady mocujące (12), a wsporniki drugiego dłuższego boku (9) posiadają w dolnej części przesuwne trzpienie ustalające (13).
(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 122954 (22) 2014 03 31
(51) E21F 17/103 (2006.01)
E21F 1/14 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; BAŁAGA DOMINIK;
SIEGMUND MICHAŁ; KALITA MAREK; CEBULA DANUTA;
SEDLACZEK JANUSZ
(54)	Tama wentylacyjna dla chodników
z transportem taśmowym
(57) Urządzenie ma wychylną klapę (4) zabudowaną i uszczelnioną

w przepustowym otworze (2) tamy (1), dociskaną do transportowanej nadawy (8) lub pustej taśmy (7), swoim odpowiednio dobranym
ciężarem, bądź ciężarem i dodatkowo naporem przepływającego
powietrza wentylacyjnego oraz boczne uszczelniające płyty (9)
o kształcie zapewniającym szczelność wychylnej klapy (4), niezależnie od jej wychylenia, w przepustowym otworze (2) tamy (1).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 122962 (22) 2014 04 02
(51) F16B 47/00 (2006.01)
(71) SFG TOMASZ ZUB SPÓŁKA KOMANDTYOWA, Olkusz
(72) ZUB TOMASZ
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(54) Przyssawka
(57) Przyssawka, utworzona z elastycznego tworzywa, o kształcie uszczelnionej kołowej komory, zaopatrzonej w centralny otwór
ssawny, przeznaczona zwłaszcza do przyssawnego uchwytu płaskich płyt, a zwłaszcza tafli szklanych w procesie wytwarzania lub
ich obróbki, odznacza się tym, że ma przyssawną płytę (1) z kołowymi nadlewami (2) zaopatrzoną w zewnętrzny kształtowy kołnierz
mocujący (3) z centralnym otworem ssawnym (4) uszczelnioną
kołowymi odchylnymi wargami (5), przy czym wewnętrzna warga
uszczelniająca (6) ma klinowy elastyczny obwód (7) i jest utworzona
poniżej górnego obrysu (8) zewnętrznej wargi uszczelniającej (9),
a centralna część (10) przyssawnej płyty (1) utworzonymi kołowymi
nadlewami (2) wyznacza próżniową komorę chwytną (11) ograniczoną wewnętrzną wargą uszczelniającą (6).
(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 122990 (22) 2014 04 11
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21S 10/04 (2006.01)
(71) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) STEFANIAK ROBERT; FIGIEL PIOTR;
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ
(54)	Znicz diodowy
(57) Znicz diodowy wytwarzający światło imitujące płomień na-

turalny przeznaczony do stosowania zwłaszcza na cmentarzach
czy miejscach kultu religijnego zbudowany z pojemnika (1), zamykającego go od góry wieczka (2), na którym ukształtowany jest
klosz (3), umiejscowionego wewnątrz pojemnika (1) stelaża (4) źródła zasilania, diody elektroluminescencyjnej (7) złączonej poprzez,
umiejscowiony w całości we wnętrzu pojemnika (1), wyłącznik (6)
ze stykami przyłączeniowymi (5c, 5d) źródła zasilania oraz utworzonego pomiędzy pojemnikiem (1) a wieczkiem (2) zamknięcia (9, 10)
mocującego wieczko (2) do pojemnika (1) charakteryzuje się tym,
że w pojemniku (1) nad stelażem (4) umiejscowiona jest zasłaniająca
wnętrze pojemnika płytka (8), mająca wybrania, przez które w przestrzeń pomiędzy płytkę (8) a wieczko (2) wprowadzone są wyłącznik (6) oraz dioda elektroluminescencyjna (7).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 122989 (22) 2014 04 11
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21S 10/04 (2006.01)
(71) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(72) STEFANIAK ROBERT; FIGIEL PIOTR;
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ
(54) Obudowa znicza diodowego
(57) Obudowa znicza diodowego przeznaczonego do stoso-

wania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego
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zbudowana z pojemnika (1) oraz zamocowanego do niego od góry
wieczka (2), na którym ukształtowany jest klosz (3) w kształcie płomienia charakteryzuje się tym, że przy górnej zewnętrznej krawędzi pobocznicy pojemnika (1) ukształtowany jest obwodowy wypust (4), za który w pozycji złączonej pojemnika (1) z wieczkiem (2)
zaczepiany jest obwodowy wypust (5) utworzony na wewnętrznej
powierzchni pobocznicy wieczka (2).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122981 (22) 2014 04 08
(51) F23D 1/00 (2006.01)
(71) KOŁTON KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE KOŁTON
SPÓŁKA CYWILNA, Orawka; KOŁTON WOJCIECH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka
(72) KOŁTON KRZYSZTOF; KOŁTON WOJCIECH
(54)	Retorta
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest retorta, przeznaczona

dla pieców centralnego ogrzewania zasilanych paliwem stałym. Retorta ma kształt skorupowego stożka ściętego, o mniejszej średnicy
u dołu, a zewnętrzna jej powierzchnia ukształtowaną jest w co najmniej dwa pierścienie (1), natomiast powierzchnia wewnętrzna
ma łukowe stożkowe wybrania (2), ograniczone występami (3)
rozmieszczonymi w dowolnie ilości na obwodzie wewnętrznym
o zbieżnych bokach (4) i zarysie linii śrubowej, a łukowe wybrania (2) i występy (3) mają przelotowe otwory (5), zaś elementy retorty tworzą całość.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 122951 (22) 2014 03 28
(51) G09F 7/04 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
B23Q 3/15 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
(71) ROZNER MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MCR, Pisarzowice
(72) ROZNER MIROSŁAW
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(54) Stopka magnetyczna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stopka magnetycz-

na (1), mająca umieszczony w obudowie (2) zespół magnesów stałych. Obudowa (2) stopki magnetycznej (1) ma płaską powierzchnię spodnią, a od góry jest zaopatrzona w gniazdo cylindryczne (4).
Zespół magnesów stałych stopki magnetycznej obejmuje magnes
ferrytowy (8) i magnes neodymowy (9).
(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 122952 (22) 2014 03 28
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/32 (2006.01)
(71) ROZNER MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MCR, Pisarzowice
(72) ROZNER MIROSŁAW
(54)	Tulejka montażowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tulejka montażowa

do pionowego osadzenia w stopce, zwłaszcza stopce magnetycznej, mająca postać odcinka rury cylindrycznej z wybraniem przelotowym (2) w ściance rury dla wyprowadzenia kabla elektrycznie
przewodzącego. Tulejka jest zaopatrzona w wydłużony boczny
króciec (3) wyprowadzony z rury cylindrycznej w miejscu wybrania przelotowego (2) i przylegający skośnie do rury cylindrycznej,
skierowany w dół i mający wylot (4) ścięty w płaszczyźnie horyzontalnej. Dolny segment (5) tulejki montażowej przeznaczony do osadzenia w stopce, rozpoczynający się poniżej wylotu (4) króćca (3)
i biegnący do dolnej krawędzi (6) tulejki montażowej, jest równomiernie zwężony obwodowo tak, że powierzchnia zewnętrzna
dolnego segmentu (5) odpowiada powierzchni walcowej, a nadto
dolna krawędź (6) dolnego segmentu (5) jest wykonana ze stożkowym sfazowaniem.
(10 zastrzeżeń)
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U1 (21) 122972 (22) 2014 04 07
(51) H02B 1/26 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
(71) KOSIOREK JACEK KOMAX KOSIOREK, Warszawa
(72) KOSIOREK JACEK
(54) Skrzynka multimedialna-techniczna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynka multimedialna-teletechniczna przeznaczona do umieszczania w „punkcie
styku” z publiczną siecią telekomunikacyjną na poziomie 0 lub -1
budynku, w szczególności do łączenia i rozdzielania okablowania
mediów telekomunikacyjnych. Skrzynka multimedialna-teletechniczna mająca kształt bryły prostopadłościennej, charakteryzuje się
tym, że jej czołowa ścianka (1) jest zaopatrzona w rozmieszczone
wzdłuż dolnej krawędzi oraz wzdłuż bocznych krawędzi listwy (2).
Pomiędzy tymi listwami (2) jest wykonany czołowy otwór (4) suw-

Nr 21 (1090) 2015

liwie zamykany drzwiową płytą (5) mającą od góry prostopadłą
nakrywającą listwę (6) wpasowującą się we wzdłużne wycięcie górnej ścianki (7). Górna ścianka (7) oraz dolna ścianka mają przyległe
do krawędzi tylnej ścianki (10) przepustowe otwory. Boczne ścianki
wyposażone są w montażowe okna o czworobocznym kształcie.
(3 zastrzeżenia)

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

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

407175
407289
407470
407691
407692
407693
407694
407695
407696
407697
407698
407702
407703
407704
407705
407709
407710
407711
407712
407713
407714
407715
407716
407717
407718
407719
407720
407721
407722
407723
407724
407725
407726
407727
407728
407729
407730
407731
407732
407733
407734
407735
407736
407737
407738
407739
407740
407741
407742

H01F (2006.01)
A41B (2006.01)
G06Q (2012.01)
C01G (2006.01)
G01S (2006.01)
G07F (2006.01)
C12M (2006.01)
H02K (2006.01)
C04B (2006.01)
E04C (2006.01)
A61B (2006.01)
B60Q (2006.01)
C25D (2006.01)
C02F (2006.01)
B44C (2006.01)
F02B (2006.01)
A61K (2006.01)
C07D (2006.01)
B22F (2006.01)
C07F (2006.01)
G01L (2006.01)
G02B (2006.01)
G01L (2006.01)
G01L (2006.01)
E01F (2006.01)
E01F (2006.01)
B05B (2006.01)
E21F (2006.01)
E21D (2006.01)
H02H (2006.01)
E04H (2006.01)
C01B (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)
C08L (2006.01)
C08L (2006.01)
C01B (2006.01)
F03C (2006.01)
B23D (2006.01)
A23L (2006.01)
C08G (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
H01H (2006.01)
B61F (2006.01)
B27K (2006.01)
B23B (2006.01)

41
5
40
17
39
40
24
42
18
27
7
15
24
18
14
30
9
20
12
21
36
40
37
37
26
27
12
29
28
42
28
17
38
38
22
22
17
31
13
4
21
5
5
5
4
41
15
13
13

407743
407744
407745
407747
407748
407749
407750
407751
407752
407753
407754
407755
407756
407759
407762
407763
407764
407765
407766
407767
407768
407769
407770
407771
407775
407776
407782
407784
407785
407786
407787
407789
407790
407792
407793
407794
407795
407796
407797
407798
407799
407800
407801
407802
407804
407805
407806
407807
407808

E21B (2012.01)
F42D (2006.01)
B21B (2006.01)
C10L (2006.01)
B65B (2006.01)
F24H (2006.01)
C10J (2006.01)
B01D (2006.01)
B60N (2006.01)
E04B (2006.01)
B65D (2006.01)
A47C (2006.01)
A62C (2006.01)
A23K (2006.01)
C07D (2006.01)
F16F (2006.01)
G01B (2006.01)
F02B (2006.01)
G01M (2006.01)
G01N (2006.01)
A47B (2006.01)
F03D (2006.01)
A61K (2006.01)
A61L (2006.01)
E04D (2006.01)
H04L (2006.01)
F21S (2006.01)
F16L (2006.01)
H02K (2006.01)
F21S (2006.01)
F02C (2006.01)
F02B (2006.01)
A01N (2006.01)
B65G (2006.01)
C04B (2006.01)
C07C (2006.01)
G01R (2006.01)
A41D (2006.01)
B01J (2006.01)
E01B (2006.01)
D06M (2006.01)
F16H (2006.01)
F16H (2006.01)
B44B (2006.01)
H01H (2006.01)
A23F (2006.01)
A61H (2006.01)
G02B (2006.01)
A61J (2006.01)

28
36
12
23
16
35
23
11
15
27
16
6
9
4
21
33
36
29
37
37
6
31
8
9
28
43
34
34
42
35
30
30
2
16
18
19
39
5
11
26
25
33
34
14
41
3
8
39
8

407809
407811
407812
407813
407814
407816
407817
407818
407819
407820
407821
407822
407823
407825
407826
407830
407831
407833
407834
407836
407837
407838
407839
407840
407841
407842
407843
407844
407845
407848
407849
407850
407851
407852
407853
407854
407855
407856
407857
407858
407860
407861
407862
407863
407864
407865
407866
407869
407870

C08L (2006.01)
B23D (2006.01)
G09B (2006.01)
A22C (2006.01)
C12G (2006.01)
F01P (2006.01)
B82Y (2011.01)
A61K (2006.01)
A47G (2006.01)
H01R (2006.01)
A47K (2006.01)
F16C (2006.01)
B29C (2006.01)
G06Q (2012.01)
A62C (2006.01)
E01H (2006.01)
B32B (2006.01)
F16H (2006.01)
A62C (2006.01)
B64C (2006.01)
F03D (2006.01)
D21C (2006.01)
F02M (2006.01)
F02M (2006.01)
F02M (2006.01)
C07C (2006.01)
A23L (2006.01)
A23L (2006.01)
A23G (2006.01)
C09K (2006.01)
D06M (2006.01)
C10G (2006.01)
E01C (2006.01)
A61B (2006.01)
F23G (2006.01)
A23B (2006.01)
A01N (2006.01)
A61C (2006.01)
D06M (2006.01)
C05G (2006.01)
G01M (2011.01)
A01K (2006.01)
G01P (2006.01)
F41B (2006.01)
C12Q (2006.01)
B01D (2006.01)
A23G (2006.01)
A62C (2006.01)
A43B (2006.01)

22
13
41
3
23
29
16
9
6
42
7
33
14
40
10
27
14
33
9
15
32
25
30
31
31
19
4
4
3
22
25
23
26
7
35
3
2
7
25
19
37
2
38
35
24
11
3
10
6
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

407871
407872
407874
409573
409574

A01N (2006.01)
C01G (2006.01)
C04B (2006.01)
F04B (2006.01)
A01G (2006.01)

2
17
18
32
2

409575
409576
410178
410179
410552

F04B (2006.01)
F04B (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
C07F (2006.01)

32
32
24
24
21

410595
410597
410598
411788

C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
B01D (2006.01)

19
20
20
10

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

122950
122951
122952
122953
122954
122955
122956
122957
122958
122959
122960
122962
122963
122964

A47F (2006.01)
G09F (2006.01)
H01Q (2006.01)
E02B (2006.01)
E21F (2006.01)
E21F (2006.01)
A47C (2006.01)
A62C (2006.01)
A47J (2006.01)
E03F (2006.01)
E03F (2006.01)
F16B (2006.01)
E05D (2006.01)
E01B (2006.01)

46
53
53
50
52
51
45
47
46
50
50
52
51
49

122965
122966
122967
122971
122972
122974
122975
122976
122977
122978
122979
122980
122981
122982

A61G (2006.01)
A61G (2006.01)
B60R (2006.01)
A41D (2006.01)
H02B (2006.01)
B61G (2006.01)
B62B (2006.01)
A61D (2006.01)
E04D (2006.01)
A44C (2006.01)
B60G (2006.01)
E04H (2006.01)
F23D (2006.01)
B22D (2006.01)

47
47
48
44
54
49
49
46
50
44
48
51
53
48

122983
122984
122985
122986
122988
122989
122990
122991
122992
122993
122994
123631
123635
123972

A44C (2006.01)
A47C (2006.01)
A62C (2006.01)
B22D (2006.01)
E21D (2006.01)
F21V (2006.01)
F21L (2006.01)
A47B (2006.01)
A47B (2006.01)
A47B (2006.01)
A47B (2006.01)
B65D (2006.01)
E04F (2006.01)
A44B (2006.01)

44
46
47
48
51
52
52
44
45
45
45
49
51
44

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr
zgłoszenia
macierzystego

Numer BUP,
w którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

Symbol MKP
pod którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

377680

3/2006

403843

24/2014

Nr
zgłoszenia
wydzielonego

Data zgłoszenia
wydzielonego

C07F 9/6512
C07F 9/6558
C07D 403/12
A61K 31/661
A61P 35/00

412704

2003.12.22

G01N 33/00
G01N 31/00

413547

2013.05.10

Symbol MKP
zgłoszenia
wydzielonego

C07F 9/6512
C07F 9/6558
C07D 401/12
C07D 401/14
C07D 403/12
C07D 403/14
A61K 31/661
A61P 35/00
G01N 25/00
G01K 11/00

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

Nr
zgłoszenia wzoru użytkowego

Nr
zgłoszenia macierzystego

Nr i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego

123574
124068
123989
123984
123983
123895
123792
123709
123708
123707
123706
124165

397260
396841
395910
399252
401047
395118
396166
390028
390028
390028
390028
395914

12/2013
10/2013
4/2013
24/2013
8/2014
26/2012
5/2013
14/2011
14/2011
14/2011
14/2011
4/2013

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

(210)
(731)

441743
(220) 2015 04 23
OKNAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Katowice
(540) okneo
(511) 35

(210)
(731)

(210)
(731)

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

443863
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA CRIOLASER
3, 5

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

443864
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA ANTY-RED LASER
3, 5

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

443865
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA LASER SPOT
3, 5

441857
(220) 2015 04 30
PETECKI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) PETECKI okna dla wymagających
(511) 6, 19, 35
(210)
(731)

443152
(220) 2015 06 29
MEBLIK SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Topole
(540) JEANS
(511) 20
(210)
(731)

443859
(220) 2015 06 22
FERMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kielce
(540) FERMENT

(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(511) 9, 16, 41
(210) 443860
(220) 2015 06 22
(731) WDFC Services Limited Londyn, GB
(540) Kapitalni

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(511) 16, 36, 41
(210)
(731)

443861
(220) 2015 06 22
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA SPOMLEK
Radzyń Podlaski
(540) Serenada Masdam

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.03, 08.03.08
(511) 29, 35

443862
(220) 2015 06 22
FERMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kielce
(540) ferment
(511) 9, 16, 41

(210)
(731)

443866
(220) 2015 06 22
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) oleoketo
(511) 5, 29, 30, 32, 44
(210)
(731)

443867
(220) 2015 06 22
PANORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ Gdynia
(540) ﬁkakowo
(511) 36, 37, 38, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

443868
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA KRIOLASER
3, 5

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

443869
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA LASER-KRIO
3, 5

(210)
(731)

443870
(220) 2015 06 22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
(540) Lisówka
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

443871
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA SPOT LASER
3, 5
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(210) 443873
(220) 2015 06 22
(731) KORDASZEWSKA MAGDALENA Warszawa
(540) WYBÓR RODZICÓW Consumer Award inspired
by Kind + Jugend

(210)
(731)

443879
(220) 2015 06 22
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) OSHEE ISOTONIC SPORTS DRINK

(531) 01.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 37
(210)
(731)
(540)
(511)

443874
(220) 2015 06 22
Polsat Brands Buttikon, CH
Spadkobiercy
9, 16, 25, 32, 35, 38, 41

(210)
(731)

443875
(220) 2015 06 22
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) OSHEE

(531) 08.07.99, 27.05.01, 11.07.99, 19.07.01
(511) 32
(210)
(731)

443880
(220) 2015 06 22
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) OLEOKETO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03
(511) 5, 29, 30, 32, 44
(210)
(731)

443881
(220) 2015 06 22
FOOGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) foogel

(531) 19.07.01, 27.05.01
(511) 32
(210)
(731)

443876
(220) 2015 06 22
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) przestrzenny OSHEE ISOTONIC SPORTS DRINK

(531) 29.01.12, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.06
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)

443882
(220) 2015 06 22
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) PROSTAFREE
(511) 5
(210)
(731)

443883
(220) 2015 06 22
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) LUMOFREE
(511) 5
(531) 19.07.01, 27.05.01
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

443877
(220) 2015 06 22
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA KRIOLIFTING
3, 5

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

443878
(220) 2015 06 22
WDFC Services Limited Londyn, GB
Kapitalni
16, 36, 41

(210)
(731)

443884
(220) 2015 06 22
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grodzisk Mazowiecki
(540) Zdrowa ONA

(531) 24.13.01, 29.01.12, 27.05.01
(511) 35, 41, 42
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443885
(220) 2015 06 22
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) DORZOFREE
(511) 5

(210)
(731)

443886
(220) 2015 06 22
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) XAMOFREE
(511) 5
(210)
(731)

443887
(220) 2015 06 22
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grodzisk Mazowiecki
(540) Zdrowa ONA
(210)
(731)
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(531) 17.05.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(511) 9, 35
(210) 443892
(220) 2015 06 22
(731) SCHWARZ JAROSŁAW MAGNETIX Cierpice
(540) magnetix

(531) 29.01.12, 27.05.01
(511) 9, 35, 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

443893
(220) 2015 06 22
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Kraków
śliwka krakowska
30, 35

(210) 443895
(220) 2015 06 22
(731) STRZELECKI RADOSŁAW Warszawa
(540) Coffee Mazzini
(531) 24.13.01, 29.01.01, 27.05.01
(511) 35, 41, 42
(210) 443888
(220) 2015 06 22
(731) ORŁOWSKI TOMASZ GIPS BUD ZGIERZ Zgierz
(540) SONKO HOME

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 01.03.12, 14.01.10
(511) 11, 37
(210)
(731)
(540)
(511)

(210) 443896
(220) 2015 06 22
(731) WORLD FAN CLUB FOOTBALL Olsztyn
(540) World Fan Club Football

443889
(220) 2015 06 22
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Łódź
dwa w jednym
35, 39, 43

443890
(220) 2015 06 22
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wrocław
(540) HERBIES
(511) 5

(210)
(731)

443891
(220) 2015 06 22
AMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) Wait High Low Ready Zero AlcoBlow On/Off Passive

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.04, 24.07.01
(511) 11, 21, 30

(531) 29.01.15, 27.05.01, 21.03.01, 01.17.02
(511) 35, 38, 41
443897
(220) 2015 06 22
ECO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) SYSTEM EGP

(210)
(731)

(531) 19.11.04, 26.15.25, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3, 21, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

443898
(220) 2015 06 22
AstraZeneca AB Södertälje, SE
SORBIFER DURULES
5
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443899
(220) 2015 06 22
ECO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) SYSTEM EGP
(511) 3, 21, 35

(210)
(731)

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

443900
(220) 2015 06 22
CHRANIUK ROMAN Poznań
Lemberger
32, 35

443901
(220) 2015 06 22
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wrocław;
FUNDACJA HASCO-LEK Wrocław
(540) HASCO - LEK FUNDACJA HL
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 03.11.02, 26.01.05, 27.01.05, 29.01.04
(511) 35, 36, 41, 43, 44
(551) wspólne prawo ochronne
443902
(220) 2015 06 22
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KALINOWSKI
WOJCIŃSKI KORZYBSKI SPÓŁKA JAWNA Warszawa
(540) Prawnik Pierwszego Kontaktu
(511) 35, 45
(210)
(731)

(210) 443903
(220) 2015 06 22
(731) SOŚNICKA ANNA MARYSIEŃKA Kolonia Kokanin
(540) ZDROWE Pudełko

63

(210) 443905
(220) 2015 06 22
(731) KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) BS CAR

(531) 26.04.04, 27.05.01
(511) 1, 3
443906
(220) 2015 06 22
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pabianice
(540) CANDIFLUC
(511) 5

(210)
(731)

(210) 443907
(220) 2015 06 22
(731) EKERT MAŁGORZATA EKERT NAILS Warszawa
(540) Golden Dubai

(531) 27.05.01, 29.01.02
(511) 3
(210) 443908
(220) 2015 06 22
(731) SIEDLECKA MAGDALENA Elbląg
(540) SEZAM

(531) 02.07.02, 27.05.01
(511) 36
(210) 443909
(220) 2015 06 22
(731) SOŚNICKA ANNA MARYSIEŃKA Kolonia Kokanin
(540) MARYSIEŃKA CAFE & ICE CREAM 1985

(531)

11.01.01, 05.03.11, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 24.03.01,
19.08.07
(511) 29, 43
443904
(220) 2015 06 22
FIVE STARS DUDA GRODZICKA-WÓJCIK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) FIVE STARS TEKSTYLIA PIĘCIOGWIAZDKOWEJ
JAKOŚCI

(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.11, 26.04.04, 27.05.01, 27.01.01
(511) 30, 43

(531) 01.01.05, 27.05.01
(511) 24, 25, 40

(210)
(731)

(210)
(731)

443910
(220) 2015 06 22
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) Nie zapieraj się kup Colon C
(511) 5, 29
(210)
(731)

443911
(220) 2015 06 22
SWEET BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łąki
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(540) SWEET & JOY

(540) poLmedica

(531) 27.05.01, 24.17.25
(511) 30

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.02, 26.05.01
(511) 39, 43, 44

(210) 443912
(220) 2015 06 22
(731) ŚLESICKA MONIKA BLUE DROP Wolica
(540) BlueDrop

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 35
443913
(220) 2015 06 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Pro Serce Zawiera sterole roślinne, które obniżają
cholesterol Udowodnione naukowo

443918
(220) 2015 06 22
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) Kup Colon C nie zapieraj się
(511) 5, 29
443919
(220) 2015 06 22
VIPROMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoszcz
(540) vipromin

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01
(511) 5, 31
443920
(220) 2015 06 22
TWOJA TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) T Twoja Telekomunikacja
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

443914
(220) 2015 06 22
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Kraków
śliwka wawelska
30, 35

443915
(220) 2015 06 22
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA Kruszwica
(540) KUJAWSKI
(511) 29, 30, 31

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(511) 9, 38, 42
443921
(220) 2015 06 22
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Hortex Party RAJSKI KOKOS z nutą Piña Colada

(210)
(731)

443916
(220) 2015 06 22
SIBILSKI TOMASZ WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
SZYBKO AUTO TOMASZ SIBILSKI Warszawa
(540) SZYBKOAUTO.PL

(210)
(731)

(531) 18.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 36, 39
(210)
(731)

443917
(220) 2015 06 22
KLASTER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Szosa Bydgoska

(531) 05.07.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(511) 32
(210)
(731)

443922
(220) 2015 06 22
WIERZBIŃSKA KATARZYNA B4E Bydgoszcz
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(540) b4e

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

443927
(220) 2015 06 23
LORENC RAFAŁ Dobrcz
AQUA BABY
41

443928
(220) 2015 06 23
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kraków
(540) Bielenda VITAMINE BOMB
(511) 3

(210)
(731)
(531) 25.01.05, 26.04.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(511) 44
443923
(220) 2015 06 22
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Hortex Party ZAKRĘCONA LIMONKA z nutą Silver Fizz
(210)
(731)

443929
(220) 2015 06 23
F&N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AZYL

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 5
443930
(220) 2015 06 23
F&N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) IKAHERB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.07.02, 29.01.13
(511) 1, 5
(531)

01.15.15, 05.07.12, 08.07.01, 19.03.03, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(511) 32
443925
(220) 2015 06 22
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Hortex Party ELEKTRYCZNA POMARAŃCZA z nutą
Curaçao
(210)
(731)

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

443931
(220) 2015 06 23
SUPADY MARIUSZ Piotrków Trybunalski
BIESIADA TRYBUNALSKA
32, 35, 41, 43

443932
(220) 2015 06 23
WASILEWICZ ROBERT Poznań;
KAŁUŻNY MARCIN Poznań
(540) GlauProtect
(511) 5, 29, 30
(551) wspólny znak towarowy
(210)
(731)

443933
(220) 2015 06 23
CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rumia
(540) OPTIMA
(511) 11, 37, 42
(210)
(731)

443934
(220) 2015 06 23
KOPALNIA SOLI WIELICZKA SPÓŁKA AKCYJNA
Wieliczka
(540) GRAND

(210)
(731)

(531)

05.07.11, 08.07.01, 01.15.15, 19.03.03, 29.01.15, 27.05.01,
26.01.01, 25.01.15
(511) 32

65

(531) 24.09.02, 27.05.01
(511) 30, 38, 45
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443935
(220) 2015 06 23
F&N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AZTEK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 5
443936
(220) 2015 06 23
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) OSHEE
(210)
(731)
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(540) 4BABY

(531) 26.01.02, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01
(511) 12, 20, 25
443942
(220) 2015 06 23
KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) KTK Polska

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 4, 35, 36, 39, 42, 45
443943
(220) 2015 06 23
SCANDALIZA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) SCANDALIZA.com
(210)
(731)
(531) 19.07.01, 27.05.01
(511) 32
443937
(220) 2015 06 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA Wadowice
(540) KURCZAK NIGDY TAK NIE CHRUPAŁ

(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41, 42

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30, 43
443938
(220) 2015 06 23
SOLINEA MARIUSZ TRUS, PAWEŁ BOGUSZ SPÓŁKA
JAWNA Lublin
(540) LENSDOSE MONO
(511) 5

(210)
(731)

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

443944
(220) 2015 06 23
SKÓRZYŃSKA ANNA Warszawa
SZUMISIE
25, 28

(210) 443945
(220) 2015 06 23
(731) SKWAREK MARCIN ARTYZAN Trzebnica
(540) SPRYTNA plastelina ROZCIĄGA SIĘ ROZRYWA SIĘ
DA SIĘ ROZBIĆ ZMIENIA KOLORY SKACZE

443939
(220) 2015 06 23
F&N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) iPANEMA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.02, 05.03.15, 29.01.13
(511) 1, 5
(210)
(731)

443940
(220) 2015 06 23
4BABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lublin

(531) 02.01.01, 26.01.21, 27.05.01
(511) 28
(210)
(731)

443946
(220) 2015 06 23
THE ENGLISH PLAY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
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(540) The English Primary

443952
(220) 2015 06 23
SMREKOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) graficzny
(210)
(731)

(531)

01.05.23, 20.07.02, 05.07.13, 03.07.19, 24.01.05, 27.05.01,
29.01.15
(511) 16, 39, 41
443948
(220) 2015 06 23
WIATROWSKI WOJCIECH, WIATROWSKA MAGDALENA
WOTO SPÓŁKA CYWILNA Turek
(540) BROWAR TUREK

(210)
(731)

(531) 01.03.17, 26.01.16, 29.01.13
(511) 35, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

443953
(220) 2015 06 23
PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP Wieruszów
SAFE & PLAY
20, 24, 35

(210) 443954
(220) 2015 06 23
(731) TAPEREK JOLANTA Olsztyn
(540) MODERN SCHOOL of English
(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32
(210) 443949
(220) 2015 06 23
(731) GŁADYSZ ANNA Zawiercie
(540) DietaForYou
(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.05
(511) 41

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 41, 43

(210) 443955
(220) 2015 06 23
(731) BLITZMANN POLSKA Kraków
(540) Regens Your Quality Lightning Partner

443950
(220) 2015 06 23
SMREKOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) SMREKOWA POLANA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 11, 35
(531) 27.05.01
(511) 35, 43
443951
(220) 2015 06 23
SMREKOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) SMREKOWA POLANA

(210)
(731)

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

443956
(220) 2015 06 23
PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP Wieruszów
SAFE AT NIGHT & PLAY BY DAY
20, 24, 35

(210) 443957
(220) 2015 06 23
(731) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP Wieruszów
(540) interbeds

(531) 26.11.03, 01.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 20, 24, 35
(531) 01.03.17, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 43

(210)
(731)

443958
(220) 2015 06 23
STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW
CHRZEŚCIJAŃSKICH Warszawa

67

68
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(540) OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SPCh
BEDNARSKA
(511) 44
443959
(220) 2015 06 23
KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) CZARNA PERŁA

(210)
(731)
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(531) 01.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(511) 14, 36, 40
(210) 443965
(220) 2015 06 24
(731) SZYMAŃSKI MARIUSZ P.P.H.U. MAR-KOS Inowrocław
(540) DUO GEL

(531) 27.05.01, 25.01.09, 29.01.13
(511) 3, 5

(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(511) 1, 4
(210) 443960
(220) 2015 06 23
(731) GŁADYSZ JAROSŁAW Zawiercie
(540) Mare e Monti

(531) 26.11.02, 27.05.01
(511) 39, 41, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

443961
(220) 2015 06 23
LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk
Lechia Gdańsk
35, 36, 39, 41, 42, 43

443962
(220) 2015 06 24
TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,
LTD Xiqing, Tianjin, CN
(540) MEIHUA

(210)
(731)

(210) 443966
(220) 2015 06 24
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH Warszawa
(540) ARSKOM PERSONAL

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41
(210) 443967
(220) 2015 06 24
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH Warszawa
(540) ARSKOM GROUP

(531) 27.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

443968
(220) 2015 06 24
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
SIEĆ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 443969
(220) 2015 06 24
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH Warszawa
(540) ARSKOM360

(531) 01.07.06, 05.05.21, 27.05.01, 28.03.99
(511) 25

(531) 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41

(210) 443964
(220) 2015 06 24
(731) SOSNOWSKI KRZYSZTOF Warszawa
(540) be LUMI

(210) 443970
(220) 2015 06 24
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH Warszawa
(540) ARSKOM LAB

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41
(210)
(731)

443971
(220) 2015 06 24
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
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(540) Bez barwników i konserwantów, poręczna butelka
PAŁASZuj słowa, niosą uśmiech:) marchew truskawka
jabłko ROKO Fun SŁODYCZ Z OWOCÓW I SOKÓW
Natura Twoim Zdrowiem poleca: Marcin Pałasz
NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE
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443977
(220) 2015 06 24
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
(540) Bez barwników i konserwantów, poręczna butelka
PAŁASZuj słowa, niosą uśmiech:) jabłko malina
limetka ROKO Fun SŁODYCZ Z OWOCÓW I SOKÓW
Natura Twoim Zdrowiem poleca: Marcin Pałasz
NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE

(210)
(731)

(531)

03.01.06, 05.07.08, 05.09.01, 18.02.17, 19.07.01, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.15
(511) 16, 32, 42
(210) 443972
(220) 2015 06 24
(731) ZAGARÓW PIOTR Gdynia
(540) TATTOODERM

(531) 09.05.01, 26.01.04, 26.11.09, 27.05.01
(511) 3, 5
(210) 443973
(220) 2015 06 24
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH Warszawa
(540) united

(531) 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(511) 35, 41

(531)

03.05.19, 19.07.01, 26.01.16, 05.07.08, 05.07.12, 05.07.13,
29.01.15, 27.05.01
(511) 16, 32, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

443978
(220) 2015 06 24
ŻELAŻEWSKI MICHAŁ Cegielnia
sataku
35, 38, 42

443979
(220) 2015 06 24
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
(540) marchew wiśnia jabłko ROKO Fun SŁODYCZ
Z OWOCÓW I SOKÓW Bez barwników
konserwantów zwierzęco owocowy podręczna
butelka z sokiem PAŁASZuj słowa niosą uśmiech:)
poleca: Marcin Pałasz więcej:Rokofun.pl Natura
Twoim Zdrowiem NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE

(210)
(731)

443974
(220) 2015 06 24
MARRODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsko-Biała
(540) marrodent
(511) 3, 5, 10, 21, 44

(210)
(731)

443975
(220) 2015 06 24
SMART MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) I SMART METERING icom
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

443976
(220) 2015 06 24
ŻELAŻEWSKI MICHAŁ Cegielnia
sarigato
35, 38, 42

(531)

19.07.01, 26.01.16, 03.01.08, 05.09.01, 04.05.05, 27.05.01,
29.01.15
(511) 16, 32, 42
443980
(220) 2015 06 24
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
(540) Walter
(511) 16, 32, 42

(210)
(731)

(210)
(731)

443981
(220) 2015 06 24
NUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
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(540) CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES

Nr 21 (1090) 2015

(540) R RUBIO

(531) 26.04.03, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 41
(531) 07.01.01, 07.01.24, 26.01.13, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 29, 30
443982
(220) 2015 06 24
FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świdnica
(540) FF FIRE FAMILY
(210)
(731)

443988
(220) 2015 06 24
KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ŻELAZKO ZMARSZCZEK
(511) 3, 5, 44
(210)
(731)

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

(531) 27.05.08, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.12
(511) 1, 4, 11
443983
(220) 2015 06 24
SAWYER DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) S SAWYER

443989
(220) 2015 06 24
Swiss Pharma International AG Zurych, CH
HELIPICO
5

443990
(220) 2015 06 24
POLTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stalowa Wola
(540) shArk professional cutting tools
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.09.11, 03.09.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7
443991
(220) 2015 06 24
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
(540) ROKO czysty smak owoców
(511) 16, 32, 42
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(511) 35, 36
443984
(220) 2015 06 24
SAWYER DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznań
(540) S SAWYER we know how

(210)
(731)

443992
(220) 2015 06 24
CREDIT ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) CREDITADVISOR
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.11.07, 27.05.01
(511) 35, 36
443985
(220) 2015 06 24
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nagawczyna
(540) ES-Sport to zdrowie
(511) 16, 35, 38, 41, 44

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36
(210) 443993
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) paczka POCZTOWA48

443986
(220) 2015 06 24
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nagawczyna
(540) Endurance - Sport to zdrowie
(511) 16, 35, 38, 41, 44
(210)
(731)

(210)
(731)

443987
(220) 2015 06 24
KĘPIŃSKA BEATA RUBIO Gdańsk

(531) 18.01.08, 17.01.09, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 36, 38, 39
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443994
(220) 2015 06 24
SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łobżenica
(540) 4vets NATURAL

(210)
(731)

(540) eINFO: doręczenie

(531) 22.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 38, 39
(210) 444000
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eINFO: monitoring
(531) 26.11.01, 27.05.01
(511) 5, 31, 35, 41, 43, 44
(210) 443995
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Pakiet PACZKA

(531) 27.05.01, 29.01.01, 22.01.05, 26.01.16
(511) 9, 38, 39
(210) 444001
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eINFO: przesyłka

(531) 19.01.12, 20.07.02, 26.01.11, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210) 443996
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) neoawizo

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
(210) 444002
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eINFO: awizo

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 38, 39
(210) 443997
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) neopaczka

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
(210) 444003
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eINFO: odbiór

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 38, 39
(210) 443998
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Pakiet Pocztowy

(531) 20.05.13, 24.05.99, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210)
(731)

443999
(220) 2015 06 24
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
(210) 444004
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) MójZNACZEK

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 20.05.21
(511) 16, 35, 38, 39
(210)
(731)

444005
(220) 2015 06 24
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa

71
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(540) eMONITORING

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
(210) 444006
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eNADAWCA

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
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(531) 19.01.25, 29.01.12, 27.05.01
(511) 16, 35, 36, 38
(210) 444012
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) List BIZNES

(531) 27.05.01, 29.01.01, 22.01.05, 26.01.02, 20.05.13
(511) 35, 39
(210) 444013
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) paczka POCZTOWA24

(210) 444007
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Doręczamy zadowolenie
(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.01.25
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210) 444008
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eAWIZO

(210) 444014
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) eAWIZO

(531) 22.01.05, 29.01.01, 27.05.01, 26.01.02
(511) 9, 38, 39
(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 16, 35, 38, 39
(210) 444009
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Dostarczamy zadowolenie

(210) 444015
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) List GEO

(531) 22.01.05, 20.05.13, 26.01.02, 29.01.01, 27.05.01
(511) 35, 39
(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210) 444010
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) MójZNACZEK Firmowy

(531) 22.01.05, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02, 20.05.21
(511) 16, 35, 38, 39
(210) 444011
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) paczka EKSTRA24

(210) 444016
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) List INSTYTUCJA

(531) 22.01.05, 20.05.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 39
(210) 444017
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) List EKSPORT

(531) 22.01.05, 20.05.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 39
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(210) 444018
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Przesyłka HYBRYDOWA

(540) ITMO
(511) 9, 35, 41, 42
444025
(220) 2015 06 25
ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ITMO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.02, 22.01.05, 20.05.13
(511) 9, 35, 39
(210) 444019
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) PACZKA24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.99
(511) 9, 35, 41, 42
444026
(220) 2015 06 25
ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ITMO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.01.25
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210) 444020
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) PACZKA48

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(511) 9, 35, 41, 42
(210) 444027
(220) 2015 06 25
(731) MURZYŃSKI MARIUSZ Wrocław
(540) GOL BOX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.01.25
(511) 16, 35, 36, 38, 39
(210) 444021
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) m Paczka MINI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(511) 16, 35, 38, 39
(210) 444022
(220) 2015 06 24
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Pocztowa Strefa Finansowa

(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.03.01, 26.11.02
(511) 6, 28, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444028
(220) 2015 06 25
Apotex Europe B.V. Leiden, NL
ApoMemo
5

444029
(220) 2015 06 25
GTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) T i C
(210)
(731)

(531) 22.01.05, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 36, 38, 39
444023
(220) 2015 06 25
IMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ITM OUTSOURCING
(511) 9, 35, 41, 42
(210)
(731)

(210)
(731)

444024
(220) 2015 06 25
ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.01.18
(511) 7, 9
(210)
(731)
(540)
(511)

444030
(220) 2015 06 25
IBSA Institut Biochimique, SA Massagno, CH
MENSINORM
5

(210)
(731)

444031
(220) 2015 06 25
FUNDACJA ŻYĆ Z POMPĄ Gdańsk

73

74
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(540) FUNDACJA ŻYĆ Z POMPĄ

(531) 02.01.16, 01.15.15, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(511) 36, 41, 44
444032
(220) 2015 06 25
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA
Górki Małe
(540) Herbata familijna
(511) 5, 30

(210)
(731)
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(210) 444038
(220) 2015 06 25
(731) INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław
(540) Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES
PRZYSZŁOŚCI

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41
(210) 444039
(220) 2015 06 25
(731) JANKOWSKA BOŻENA Legnica
(540) JES SHOP Sklepy tylko dla dorosłych...

444033
(220) 2015 06 25
GRĘDYSA PAWEŁ, SZKÓLSKI JACEK AM2 SPÓŁKA
CYWILNA Wrocław
(540) T TURRO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 41

(531) 24.01.15, 27.05.01
(511) 9
(210) 444034
(220) 2015 06 25
(731) GRUPA LEW SPÓŁKA AKCYJNA Częstochowa
(540) trilio

(531) 26.02.01, 26.13.25, 29.01.12
(511) 5, 9, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 42
444036
(220) 2015 06 25
ZACZYŃSKA-JANECZKO JULITA KLINIKA JANECZKO
Kraków
(540) KLINIKA JANECZKO
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41, 44
444037
(220) 2015 06 25
SALES PISTOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) SALES PISTOLS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 9

(210) 444040
(220) 2015 06 25
(731) VERSO SPÓŁKA CYWILNA Szczecin
(540) bistro na językach

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30, 35, 43
444041
(220) 2015 06 25
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabierzów
(540) FRUGO 3 Tea
(511) 32
(210)
(731)

(210) 444042
(220) 2015 06 25
(731) MIKOŁAJEWSKA KATARZYNA MBUT STUDIO Kalisz
(540) eliseo

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 18, 25, 35
444043
(220) 2015 06 25
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO Brodnica
(540) Vobro Michaś Batonik MOCNO orzechowy

(210)
(731)
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(531) 08.01.19, 05.07.06, 26.01.02, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30
(210) 444044
(220) 2015 06 25
(731) MOCH MICHAŁ Ostrów Wielkopolski
(540) MoneySavingOnline PORTAL FINANSOWY

(531) 26.04.09, 29.01.15, 27.05.01
(511) 35, 36, 38

444051
(220) 2015 06 25
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA Piaseczno
(540) FLOSLEK DERMO EXPERT
(511) 3, 5
(210)
(731)

444052
(220) 2015 06 25
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA Piaseczno
(540) FLOSLEK DERMO EYE CARE TECHNOLOGY
(511) 3, 5
(210)
(731)

444053
(220) 2015 06 25
BELVEDERE- CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) TROU MADAME
(511) 30, 41, 43

(210) 444046
(220) 2015 06 25
(731) FMG INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) FMG

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.12
(511) 36, 41, 42

(210) 444054
(220) 2015 06 25
(731) LIPSKI TOMASZ Marki
(540) Geisha LE SUSHI

444047
(220) 2015 06 25
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) Colon C wakacyjna lekkość bytu
(511) 5, 29

(210)
(731)

444049
(220) 2015 06 25
GOLDEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) GLANC CZEKOLADA Mleczna MILK

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 43
(210) 444055
(220) 2015 06 25
(731) LIPSKI TOMASZ Marki
(540) Geisha SUSHI

(531) 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(511) 43
(210)
(731)
(540)
(511)
(531) 25.01.15, 11.03.25, 19.09.99, 19.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30

444056
(220) 2015 06 25
KAMIŃSKA ANNA Warszawa
ZoZo design
14

(210) 444057
(220) 2015 06 25
(731) MAKSYMIUK VIOLETTA Kościan
(540) SISI baby

444050
(220) 2015 06 25
GĄDEK-PAGACZ IZABELA GĄDEK-PAGACZ IZABELA
FIORINO Bielsko-Biała
(540) Lipinipi

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 10, 25, 28

75

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 10, 11, 20

76
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(210) 444058
(220) 2015 06 25
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Transfer KRAJ

(531)

01.17.11, 22.01.06, 22.01.07, 24.15.02, 26.11.03, 29.01.01,
27.05.01
(511) 36, 38
(210) 444059
(220) 2015 06 25
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Transfer EKSPRES

(531) 24.15.01, 22.01.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01
(511) 36, 38
(210) 444060
(220) 2015 06 25
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) Transfer ZAGRANICA

(531) 22.01.06, 01.17.02, 24.15.02, 26.11.03, 29.01.01, 27.05.01
(511) 36, 38
444061
(220) 2015 06 25
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA
AKCYJNA Warszawa
(540) Longa Vita BANK I LABORATORIUM

(210)
(731)
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444064
(220) 2015 06 25
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) r-kantor.com
(511) 36
(210)
(731)

444065
(220) 2015 06 25
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) r-kantor com
(511) 36

(210)
(731)

444066
(220) 2015 06 25
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) rkantor com
(511) 36
(210)
(731)

444067
(220) 2015 06 25
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) R KANTOR.COM
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(511) 36
444068
(220) 2015 06 26
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOTŁOREMBUD LESZEK CICHOSZ, BOGDAN
SZATLACH SPÓŁKA JAWNA Bydgoszcz
(540) KOTŁOREMBUD
(511) 6, 7, 11, 37
(210)
(731)

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

444069
(220) 2015 06 26
Swiss Pharma International AG Zurych, CH
FONIX
3, 5

444070
(220) 2015 06 26
STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) K1
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 02.03.05, 02.09.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 38, 42, 44
444062
(220) 2015 06 25
PROGRAM JUVENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Legionowo
(540) Apteka Juventa Zdrowie
(210)
(731)

(531) 24.13.09, 03.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 35, 39
444063
(220) 2015 06 25
RAIFFEISEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) rkantor.com
(511) 36

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 39
444071
(220) 2015 06 26
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) ESTER Bramy Ogrodzenia

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 6, 19
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(210) 444072
(220) 2015 06 26
(731) WOŹNIAK JACEK BROVARIA Ostrów Wielkopolski
(540) BROVARUS

(210)
(731)

(531) 05.11.15, 26.01.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210)
(731)

(210) 444073
(220) 2015 06 26
(731) WOŹNIAK JACEK BROVARIA Ostrów Wielkopolski
(540) BROVARIA BROWAR HOTEL RESTAURACJA

77

444078
(220) 2015 06 26
NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) Magne Pro
(511) 5
444079
(220) 2015 06 26
PRINTEX ŁAPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żory
(540) PRINTEX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 19, 20, 37
(531) 05.11.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) 444080
(220) 2015 06 26
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Warszawa
(540) NT NOWE TECHNOLOGIE DLA DZIEWCZYN

(210) 444074
(220) 2015 06 26
(731) WOŹNIAK JACEK BROVARIA Ostrów Wielkopolski
(540) BROVARIA

(531) 05.11.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(531) 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 41

444075
(220) 2015 06 26
EL BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warszawa
(540) EL-BOX

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 6, 7, 9, 40
(210) 444076
(220) 2015 06 26
(731) WOŹNIAK JACEK BROVARIA Ostrów Wielkopolski
(540) BROVARNIA

444081
(220) 2015 06 26
STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) K1

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(511) 35, 36, 39
(210) 444082
(220) 2015 06 26
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Warszawa
(540) DZIEWCZYNY DO NAUKI

(531) 05.11.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35, 41, 43
444077
(220) 2015 06 26
LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) beinsured

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36

(531) 01.13.05, 02.03.16, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16, 35, 41
(210) 444083
(220) 2015 06 26
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Warszawa
(540) Lean in STEM

78
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 41
444084
(220) 2015 06 26
DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbrowa Górnicza
(540) graficzny

(210)
(731)
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(210) 444090
(220) 2015 06 26
(731) SUPADY MARIUSZ Piotrków Trybunalski
(540) Biesiada TRYBUNALSKA 1217 UBI CONCORDIA IBI
VICTORIA TRADYCJE BROWARNICZE OD XIII WIEKU
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1927

(531) 01.15.15, 26.01.01, 29.01.13
(511) 37, 39, 40, 42

(531) 02.01.04, 05.11.15, 07.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32, 35, 41, 43

(210)
(731)

444085
(220) 2015 06 26
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AXOVIT JUNIOR
(511) 3, 5

(210)
(731)

444086
(220) 2015 06 26
KRAJAN BROWARY KUJAWSKO-POMORSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trzeciewnica
(540) Krajan BROWAR Kujawskie Jasne OD 1994

(210)
(731)

(210)
(731)

444091
(220) 2015 06 26
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AXOVIT C
(511) 3, 5
444093
(220) 2015 06 26
VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Rzeszów
(540) graficzny

(531) 02.07.10, 02.09.01
(511) 3, 5
444095
(220) 2015 06 26
ZBROJOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piatnica Poduchowska
(540) Z ZBROJOWNIA

(210)
(731)
(531) 02.07.04, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32
444087
(220) 2015 06 26
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AXOZYD
(511) 3, 5
(210)
(731)

444088
(220) 2015 06 26
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AXOZYD JUNIOR
(511) 3, 5
(210)
(731)

444089
(220) 2015 06 26
POLMARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łeba
(540) POLMARCO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 20, 35, 42

(531) 24.01.05, 27.05.01
(511) 8, 13, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444096
(220) 2015 06 26
MISIAK KATARZYNA Toruń
OPEN THE DOOR
35, 41, 43

(210) 444097
(220) 2015 06 26
(731) SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) I sym BIO

(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 44
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444098
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA
(210)
(731)

79

444103
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01
(511) 35, 37, 41, 42
444099
(220) 2015 06 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE KAWIKS KAROL CHACHULSKI WINCENTY
CHACHULSKI SPÓŁKA JAWNA
(540) STREFA BISTRO

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.18, 26.04.11, 27.05.01
(511) 35, 37, 41, 42
444104
(220) 2015 06 26
HGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Osielsko
(540) SO!
(511) 34, 35

(210)
(731)

444105
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY POMIAROWE
I NARZĘDZIOWE

(210)
(731)
(531) 02.01.01, 02.01.11, 27.05.01
(511) 29, 30, 43
(210) 444100
(220) 2015 06 26
(731) SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) symbio

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 44
444101
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY POMIAROWE
I NARZĘDZIOWE

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01
(511) 35, 37, 41, 42
444102
(220) 2015 06 26
NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódż
(540) N NEBULIZACJA.PL
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 27.05.01
(511) 10, 35, 41

(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01
(511) 35, 37, 41, 42
444106
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01, 26.03.18, 29.01.12
(511) 35, 37, 41, 42
444107
(220) 2015 06 26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT PORTOWYCH DOKER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(540) DOKER
(210)
(731)

(531) 14.03.01, 14.03.11, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39
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444108
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY POMIAROWE
I NARZĘDZIOWE

(210)
(731)

Nr 21 (1090) 2015

(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 41, 42
444114
(220) 2015 06 26
ŻUKOWSKI WALDEMAR ZAKŁAD PRODUKCJI
WIELOBRANŻOWEJ PROWAL Słupsk
(540) Rok zał. 1985 Prowal Zakład Produkcji
Wielobranżowej
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 41, 42
444109
(220) 2015 06 26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT PORTOWYCH DOKER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gdynia
(540) DOKER
(511) 39
(210)
(731)

444110
(220) 2015 06 26
JANUSZEK RENATA Chorzów;
JANUSZEK ZBIGNIEW Chorzów
(540) Styl spa

(531) 26.01.05, 26.11.02, 26.04.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(511) 6, 40, 42
444115
(220) 2015 06 26
LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
SPÓŁKA AKCYJNA Lublin
(540) LUBELSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(511) 3, 44
(551) wspólne prawo ochronne
444111
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA
(210)
(731)

(531) 26.03.03, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36, 41, 42, 45
444116
(220) 2015 06 26
VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) VivoLoVin
(511) 32, 33

(210)
(731)

444117
(220) 2015 06 26
VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Casa Leon
(511) 32, 33
(210)
(731)

444118
(220) 2015 06 26
VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Vivolino
(511) 32, 33

(210)
(731)
(531) 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

444112
(220) 2015 06 26
KAMIONKA KRZYSZTOF DISCOVERY TEAM Warszawa
STRATEGYCARDS
28, 35, 41

444113
(220) 2015 06 26
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY POMIAROWE
I NARZĘDZIOWE

(210) 444119
(220) 2015 06 26
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA Gdańsk
(540) Fit for Life

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444120
(220) 2015 06 26
GAWROŃSKI ZBIGNIEW Pławno
MEDIOIL
2, 3, 5, 29, 34, 35, 44
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(210) 444121
(220) 2015 06 26
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW Pławno
(540) MEDI#OIL

(531) 27.05.01, 24.17.07
(511) 2, 3, 5, 29, 34, 35, 44
(210) 444122
(220) 2015 06 26
(731) RZĄSA ROMAN F.H.P. WARIO Czeszyce
(540) RR meble meble RZĄSA

(210) 444127
(220) 2015 06 26
(731) ROMANIUK-BORUTA BEATA Oleśnica
(540) BILANS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36
(210) 444128
(220) 2015 06 26
(731) DINX L. MISZTELA SPÓŁKA JAWNA Gorzkowice
(540) X DINX CREATIVE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.11.01, 25.05.02
(511) 20
(210)
(731)
(540)
(511)

444123
(220) 2015 06 26
RUSIN KRZYSZTOF Warszawa
REKAN
17

(210) 444124
(220) 2015 06 26
(731) KOZACZUK ROMAN Uhrusk
(540) GLOBAL

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
(210) 444129
(220) 2015 06 26
(731) DINX L. MISZTELA SPÓŁKA JAWNA Gorzkowice
(540) X DINX GADGETS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 01.17.02
(511) 14
(210) 444125
(220) 2015 06 26
(731) DINX L. MISZTELA SPÓŁKA JAWNA Gorzkowice
(540) X DINX DIGITAL

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
444130
(220) 2015 06 26
ELITE PERFORMANCE INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lutynia
(540) ELITE PERFORMANCE institute

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.01.03, 26.13.25, 29.01.12
(511) 35
(210) 444126
(220) 2015 06 26
(731) DINX L. MISZTELA SPÓŁKA JAWNA Gorzkowice
(540) X DINX GROUP

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41
444131
(220) 2015 06 26
SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
EKOLOGICZNE EKOFLORA Kraśnik
(540) MULTI GREEN
(511) 1
(210)
(731)

(210) 444132
(220) 2015 06 26
(731) KUROSADOWICZ ARTUR BE-ACTIVE Skierniewice
(540) PRETORIANS
(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.01.03, 26.13.25, 29.01.12
(511) 35
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(531) 09.07.21, 23.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 27, 28
444133
(220) 2015 06 26
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Zdrovit
(511) 3, 5, 10, 16, 35, 39

(210)
(731)

(210) 444134
(220) 2015 06 26
(731) KUROSADOWICZ ARTUR BE-ACTIVE Skierniewice
(540) BE-ACTIVE PL

(531) 26.01.01, 27.05.01
(511) 12, 22, 27, 28
444135
(220) 2015 06 26
GRAPE UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) grape up
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444139
(220) 2015 06 26
CARGO GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) cargoglob.com
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 36, 39
444140
(220) 2015 06 26
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA
SPÓŁKA AKCYJNA Lublin
(540) PeBeKa Grupa KGHM

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 35, 38, 42
444136
(220) 2015 06 26
GRAPE UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) graficzny

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6, 19, 36, 37, 42
444141
(220) 2015 06 26
BIURO-PLUS L.A.KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
Stalowa Wola
(540) biuroGo.pl
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02
(511) 35, 38, 42
444137
(220) 2015 06 26
GRAPE UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) World Class Software Skills

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
444142
(220) 2015 06 26
CARGO GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) cargoglob.com
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 9, 38, 42
444143
(220) 2015 06 26
BIURO-PLUS L.A.KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
Stalowa Wola
(540) niszczarki24

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(511) 35, 38, 42
444138
(220) 2015 06 26
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) KLINIKA MAŁŻEŃSKA Rozwiązujemy problemy,
nie związki

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35
444144
(220) 2015 06 26
CHODAKOWSKI-MALKIEWICZ ALEKSANDER
Legionowo
(540) HEAT UP YOUR ADVENTURE!
(511) 9, 11, 25
(210)
(731)

(531) 02.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41, 44
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444145
(220) 2015 06 26
CHODAKOWSKI-MALKIEWICZ ALEKSANDER
Legionowo
(540) LIGHT UP YOUR ADVENTURE!
(511) 9, 11, 25

444150
(220) 2015 06 26
KACZOROWSKA-DZIADAK MAŁGORZATA SEREMA-PAROL ANNA GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
DER-MED SPÓŁKA CYWILNA Gdańsk
(540) DER-MED s.c. Grupowa Praktyka Lekarska
(511) 44

(210)
(731)

(210)
(731)

444146
(220) 2015 06 26
CHODAKOWSKI-MALKIEWICZ ALEKSANDER
Legionowo
(540) AMMONITE SYSTEM

(210) 444151
(220) 2015 06 26
(731) LOI & ANH Wólka Kosowska
(540) Cramp

(210)
(731)

(531) 03.11.07, 03.09.18, 27.05.01
(511) 9, 11, 25
(210) 444147
(220) 2015 06 26
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA Poznań
(540) TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE 1629 KLASYCZNA
ŚLĄSKA RECEPTURA JUBILEUSZOWE TYSKI LAGER
PIWO JASNE PEŁNE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
(210) 444152
(220) 2015 06 27
(731) IMG SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia
(540) G

(531) 26.01.01, 27.05.05, 29.01.12
(511) 16, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 38
(210) 444153
(220) 2015 06 27
(731) IMG SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia
(540) GIPARA FITNESS

(531) 07.01.01, 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32

(531) 27.05.01, 27.07.01
(511) 16, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 38

(210)
(731)

444148
(220) 2015 06 26
KRZYSTYNIAK JAKUB SZLACHTOWSKI MARCIN IKA
SPÓŁKA CYWILNA Nowy Targ
(540) mobene mobene

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(511) 20, 35, 42

(531) 02.09.10, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 44

(210)
(731)

444149
(220) 2015 06 26
BIURO-PLUS L.A.KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
Stalowa Wola
(540) PASAŻ BIUROWY

(210)
(731)

(531) 20.01.01, 27.05.01
(511) 35

(531) 01.15.21, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(511) 35

444154
(220) 2015 06 28
DECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) DeClinic

444155
(220) 2015 06 27
WARDA-PONIECKA KORNELIA WALDEN FARMS
Wola Gołkowska
(540) NUTRI MARKET Guiltfree.pl

83

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

444156
(220) 2015 06 29
KASIL-STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uniszowa
(540) Kasil-steel

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.05, 29.01.12
(511) 6, 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

444157
(220) 2015 06 29
BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY Białystok
Underground / Independent
16, 35, 38, 41

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

444158
(220) 2015 06 29
BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY Białystok
Filmowe Podlasie Atakuje
16, 35, 38, 41

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

444159
(220) 2015 06 29
BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY Białystok
Żubroffka
16, 35, 38, 41

444160
(220) 2015 06 29
Y EXPERIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) Y EXPERIMENT

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 9, 35, 42
444161
(220) 2015 06 29
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE
HYDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Kraków
(540) HYDROPOL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDROGEOLOGICZNE w Krakowie

(210)
(731)
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(531) 02.09.08, 26.11.01, 27.05.01
(511) 25
444163
(220) 2015 06 29
LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) ectoSept
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
444164
(220) 2015 06 29
SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsk Podlaski
(540) Pan Łosoś
(511) 29

(210)
(731)

444165
(220) 2015 06 29
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Poznań
(540) BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16, 29, 30, 32, 41
444166
(220) 2015 06 29
SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsk Podlaski
(540) SUEMPOL
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

444167
(220) 2015 06 29
MOBILE BOX SPÓŁKA AKCYJNA Poznań
eStudent
38, 41, 42

444169
(220) 2015 06 29
JJW SPÓŁKA JAWNA J.KARPIŃSKI, J.RUDNICKI,
W.LEWIN Konstancin-Jeziorna
(540) INMOVE
(511) 25
(210)
(731)

(531)

14.07.01, 14.09.05, 15.01.01, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01,
29.01.14
(511) 35
(210) 444162
(220) 2015 06 29
(731) KUROPATWA ARTUR Gdańsk
(540) Roxie luve

444170
(220) 2015 06 29
ESSENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Błędów
(540) CYDROWNIA

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 27.05.01
(511) 33, 43
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444171
(220) 2015 06 29
ALTERNATIV PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kielce
(540) Bold Men Mega Power
(511) 3, 5, 10
(210)
(731)

444172
(220) 2015 06 29
KRÓLIKOWSKI ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKI
ALEKSANDRA AK-TECH Katowice
(540) KOD 14
(511) 25

(210)
(731)

444173
(220) 2015 06 29
ALTERNATIV PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kielce
(540) Rutiminek
(511) 3, 5, 10

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 43
444179
(220) 2015 06 29
MARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabrze
(540) pneumatyka
(511) 16, 35, 40, 41
(210)
(731)

(210) 444180
(220) 2015 06 29
(731) STĘPKOWSKA MARTYNA MS CONSULTING Piaseczno
(540) COMO MILANO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 3

(210)
(731)

(210) 444181
(220) 2015 06 29
(731) GAWLIKOWA ANNA Józefów
(540) BALI SPA

(531) 05.03.11, 26.01.06, 29.01.13
(511) 16, 29, 30, 32, 41

(531) 07.01.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 44

444176
(220) 2015 06 29
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POD MAGNOLIĄ
Kraków
(540) podmagnolią ENGLISH LANGUAGE PRESCHOOL

(210)
(731)

444175
(220) 2015 06 29
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Poznań
(540) graficzny

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(511) 41, 43
(210) 444177
(220) 2015 06 29
(731) KUŹNIA SUŁKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA Sułkowice
(540) Rok zal. 1887 KUŹNIA SUŁKOWICE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 8
444178
(220) 2015 06 29
FARIS O. I B. ZAKŁAD PIEKARNICZY ZŁOTY CHLEB
SPÓŁKA CYWILNA Kraków
(540) Fatayer orginal
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444182
(220) 2015 06 29
ZDROWY WYCISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Babice Nowe
(540) ZDROWY WYCISK

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

444183
(220) 2015 06 29
BUGALSKI TADEUSZ Bielsko-Biała
ATOPAL
1

(210) 444184
(220) 2015 06 29
(731) WOLSZCZAK ANITA Warszawa
(540) Art in HOUSE Dom Aukcyjny

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36
(210)
(731)

444185
(220) 2015 06 29
TABORSKA MAGDALENA ATELIER Warszawa
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(540) watch.it
(511) 9, 14, 18
(210)
(731)
(540)
(511)

444187
(220) 2015 06 29
1 KLUB SPORTOWY ŚLĘZA WROCŁAW Wrocław
1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław
16, 25, 41

444188
(220) 2015 06 29
NOWABUD OSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dziemionna
(540) perfect systemy kominowe

(210)
(731)

(531) 07.03.11, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6, 17, 19
(210)
(731)
(540)
(511)

444189
(220) 2015 06 29
GOLEC MARZENA JOLANTA Gdynia
Zawsze na fali
29, 35, 40, 42

444190
(220) 2015 06 29
PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostróda
(540) B BEST

(210)
(731)
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(531) 05.03.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444195
(220) 2015 06 29
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Szczecin
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
35, 36, 41

444196
(220) 2015 06 29
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) ? Zapytaj

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
444197
(220) 2015 06 29
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) noizz
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

444198
(220) 2015 06 29
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) VU MAG

(210)
(731)

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6, 11, 17, 22
444191
(220) 2015 06 29
PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostróda
(540) B BEST Tools

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45
(210) 444199
(220) 2015 06 29
(731) JĘDRASIAK BARTOSZ WOO TO GO Wrocław
(540) WOO

(531) 15.07.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 8, 9, 20
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)
(540)
(511)

444192
(220) 2015 06 29
LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Lubliniec
BRAVO
27
444193
(220) 2015 06 29
LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Lubliniec
LUPUS
27

(210) 444194
(220) 2015 06 29
(731) POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Szczecin
(540) PFP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 25, 32, 43
(210) 444200
(220) 2015 06 29
(731) JĘDRASIAK BARTOSZ WOO TO GO Wrocław
(540) WOO THAI

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 25, 32, 43
(210)
(731)

444201
(220) 2015 06 29
JĘDRASIAK BARTOSZ WOO TO GO Wrocław
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(540) Wok`n`Roll WROCŁAW

(531) 26.11.03, 24.17.01, 27.05.01, 25.07.03, 29.01.13
(511) 16, 25, 32, 43
444202
(220) 2015 06 29
PPHU „JANBOR” S.C. JACEK JANICKI,
IZABELA KAPUŚCIŃSKA Łódź
(540) JANBOR
(511) 25, 35, 40

(210)
(731)
(540)
(511)
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444208
(220) 2015 06 29
Hoffmann Textilhandel GmbH Wildau, DE
KETU
3, 14, 18, 25

(210) 444209
(220) 2015 06 29
(731) VITANA a.s. Byšice, CZ
(540) Vitana

(210)
(731)

444203
(220) 2015 06 29
WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) WROCLAVIA

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 26.11.02, 27.05.01
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43
444205
(220) 2015 06 29
LIBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Jestem polski

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 32, 35
444211
(220) 2015 06 29
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wrocław
(540) PERFECTWAY

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 1
(210) 444212
(220) 2015 06 29
(731) SZULC EWA Warszawa
(540) JUNONA

(531) 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 44
(531) 02.09.14, 26.04.14, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 29, 30
(210) 444206
(220) 2015 06 29
(731) KORCZYŃSKA ALEKSANDRA BEREK Warszawa
(540) berek

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 41
(210) 444207
(220) 2015 06 29
(731) Hoffmann Textilhandel GmbH Wildau, DE
(540) KETU

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 14, 18, 25

444213
(220) 2015 06 30
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO
HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
(540) mtu24.pl

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 36, 38, 41
(210) 444214
(220) 2015 06 30
(731) NOWICKI PIOTR Włocławek
(540) C C C tricarbon.pl triathlon sklep

(531) 01.13.15, 26.01.06, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 25, 35, 41
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444215
(220) 2015 06 30
SOKÓŁ TOMASZ EUROMATIC Radzionków
HUSARIA
32
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(540) Słodka Chwila Rozgrzewająca

(210) 444216
(220) 2015 06 30
(731) CIEŚLAK MICHAŁ DASZKI NA WYMIAR Częstochowa
(540) daszki nawymiar.pl

(531) 07.03.11, 26.11.06, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(511) 6, 19, 35, 37
(210) 444217
(220) 2015 06 30
(731) POKRZYWKO MARIUSZ Warszawa
(540) graficzny

(531) 11.03.99, 11.01.02, 01.15.11, 27.05.01
(511) 29, 30
444222
(220) 2015 06 30
BGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Radom
(540) QC TAŚMOWY KONTROLER JAKOŚCI

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 41, 42, 45
444218
(220) 2015 06 30
RIDEX DEKORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poznań
(540) RIDEX
(511) 6, 20, 24, 35, 37, 42

(210)
(731)

444219
(220) 2015 06 30
SOPHSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) KIEDY WYWÓZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 3, 5
444223
(220) 2015 06 30
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Białobrzegi
(540) Veroni smakuj życie
(511) 16, 32, 42
(210)
(731)

444224
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) FRUTEK AQUA o smaku truskawkowym
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 19.01.12, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 38
444220
(220) 2015 06 30
FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakopane
(540) Foluszowy Potok
(210)
(731)

(531) 04.05.01, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210) 444225
(220) 2015 06 30
(731) KAFEL IWONA ESTETIMED Warszawa
(540) ESTETIMED MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(511) 43
(210)
(731)

444221
(220) 2015 06 30
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 35, 44
(210)
(731)

444226
(220) 2015 06 30
BGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Radom
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(540) graficzny

(540) FRUTEK AQUA o smaku jabłkowo-malinowym

(531) 26.01.16, 26.01.10, 26.01.05, 29.01.12
(511) 3, 5

(531) 04.05.01, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32

444227
(220) 2015 06 30
KWIATKOWSKA-CZOCHARA MAŁGORZATA
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Dobre Miasto
(540) BeneSweet

(210) 444233
(220) 2015 06 30
(731) JĘDRYCHOWSKA MALWINA POLAR-FIT Chełmno
(540) BEARFIT

(531) 27.05.01
(511) 30, 35

(210)
(731)

(210)
(731)

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

444228
(220) 2015 06 30
GRUSZKO PATRYCJUSZ Warszawa
HUCUŁKA TENNIS MASTERS
16, 35, 41

444229
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) FRUTEK AQUA o smaku brzoskwiniowym
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 21, 25, 28, 35
444234
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) F FRUTEK VITAMIN o smaku wieloowocowym

(531) 04.05.01, 01.01.05, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32
444235
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) F FRUTEK VITAMIN o smaku cola
(210)
(731)

(531) 04.05.01, 05.07.14, 21.03.01, 29.01.15, 27.05.01
(511) 32
444230
(220) 2015 06 30
TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) GALAXY
(511) 17

(210)
(731)

444231
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) FRUTEK AQUA o smaku cytrynowym
(210)
(731)

(531) 04.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

444236
(220) 2015 06 30
BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE Sztum
LICZĄ SIĘ RELACJE
9, 36, 38

444237
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) AC FRUTEK VITAMIN o smaku pomarańczowym F

(210)
(731)

(531) 04.05.01, 05.07.12, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210)
(731)

444232
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp

(531) 04.05.01, 05.07.11, 29.01.15, 27.05.01
(511) 32
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(210)
(731)

444238
(220) 2015 06 30
BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Białystok
(540) EKOgroszek ze starej kopalni
(511) 4, 35

(210)
(731)

444239
(220) 2015 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postęp
(540) 2(14,5+17) 3 FRUTEK WITAMIN o smaku
truskawkowo-malinowym F

(210) 444246
(220) 2015 06 30
(731) FUNDACJA STOMALIFE Warszawa
(540) STOMAlife

(210)
(731)

444245
(220) 2015 06 30
BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Białystok
(540) Orzech II ze starej kopalni
(511) 4, 35

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 10, 16, 35, 41, 44
444247
(220) 2015 06 30
BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Białystok
(540) „Orzech II” ze starej kopalni
(210)
(731)
(531) 04.05.01, 05.07.08, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 32
(210)
(731)
(540)
(511)

444240
(220) 2015 06 30
POKRZYWKO MARIUSZ Warszawa
SEIV
35

444241
(220) 2015 06 30
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) GALERIA GRODOVA
(511) 36, 37, 42

(210)
(731)

444242
(220) 2015 06 30
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) GALERIA GRODOVA
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(511) 36, 37, 42
444243
(220) 2015 06 30
POLSKIE CENTRUM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kielce
(540) PCDE

(210)
(731)

(531) 18.01.11, 06.01.01, 07.11.01, 02.01.15, 27.05.01, 24.17.01
(511) 4, 35
(210) 444248
(220) 2015 06 30
(731) FUNDACJA STOMALIFE Warszawa
(540) STOMAlife ODKRYJ STOMIĘ

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 10, 16, 35, 41, 44
444250
(220) 2015 06 30
MAKI MON AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) MAKI MON AMI

(210)
(731)

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 39, 40, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

444244
(220) 2015 06 30
ZIELONKA-NOWICKA DOROTA Warszawa
JUICY JAR
32

(531) 03.05.19, 27.05.01, 29.01.14
(511) 16, 24, 27, 28
(210)
(731)

444251
(220) 2015 06 30
KUBIŃSKA DANUTA KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWO-KSIĘGOWEGO Bydgoszcz
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(540) Hoch systemy kominowe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 17, 19
444252
(220) 2015 06 30
BIALCHEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Białystok
(540) EKOgroszek ze starej kopalni
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(540) AA ENERGY BOOSTER
(511) 3
(210) 444257
(220) 2015 06 30
(731) KRAJEWSKI PIOTR CARO Szumowo
(540) makaron na uszy

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(511) 41, 43
444258
(220) 2015 06 30
FEST SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) FESTBUŁA

(210)
(731)

(531) 02.01.05, 14.09.03, 06.19.17, 27.05.01
(511) 4, 35
444253
(220) 2015 06 30
ZIĘBIŃSKA MARIA ZIĘBIŃSKI STANISŁAW ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA Czaniec
(540) ice-mastry DŁUGA TRADYCJA Rożek BLACK WHITE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 08.01.07
(511) 29, 30, 43
444259
(220) 2015 06 30
FEST SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) FESTBUŁA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 43
444260
(220) 2015 06 30
FEST SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łódź
(540) FS FESTSMAK

(210)
(731)
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

444254
(220) 2015 06 30
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot
AA ENERGY DRINKS
3, 5

444255
(220) 2015 06 30
ZIĘBIŃSKA MARIA ZIĘBIŃSKI STANISŁAW ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA Czaniec
(540) ice-mastry DŁUGA TRADYCJA ice Cookie
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(511) 29, 30, 43
444262
(220) 2015 06 30
GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Plus minus

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(511) 30, 35
(210)
(731)

444256
(220) 2015 06 30
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA Sopot

(531) 27.05.01, 01.15.11, 29.01.02
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
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444263
(220) 2015 07 01
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL Tomaszów Mazowiecki
(540) naTi

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(511) 32
444264
(220) 2015 07 01
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL Tomaszów Mazowiecki
(540) PRESTO

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 05.07.10
(511) 33
444265
(220) 2015 07 01
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL Tomaszów Mazowiecki
(540) WARZONE TRADYCYJNIE ORZEŁ
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 03.07.01
(511) 32
444266
(220) 2015 07 01
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL Tomaszów Mazowiecki
(540) NATURALNA WODA MINERALNA sekret MUSZYNY

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(511) 41
(210) 444268
(220) 2015 07 01
(731) EKOPLON SPÓŁKA AKCYJNA Grabki Duże
(540) ep EKOPLON

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.11
(511) 1, 31
(210) 444269
(220) 2015 07 01
(731) KUCZYŃSKI MICHAŁ Warszawa
(540) GeOGT PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.05.01
(511) 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

444270
(220) 2015 07 01
Aviva Brands Limited Londyn, GB
DOBRZE POMYŚLANE
9, 35, 36

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

444271
(220) 2015 07 01
TVN SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
Singielki
9, 35, 38, 41, 42

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

444272
(220) 2015 07 01
TYLKOWSKA AGNIESZKA ELEMENTZ Kluczbork
Elementz
35

444273
(220) 2015 07 01
POPEK KATARZYNA KLUB PRZEDSZKOLAKA
TĘCZOWE MISIE Kraków
(540) TĘCZOWE MISIE prywatny żłobek
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.14
(511) 41, 43, 45
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11
(511) 32
(210) 444267
(220) 2015 07 01
(731) MICHNIEWICZ MACIEJ Warszawa
(540) AKADEMIA ROCKA

444274
(220) 2015 07 01
LARINA NATALIA STUDIO SZKOLENIOWO-USŁUGOWE SŁOWIANKA Kraków
(540) Słowianka Nails Company
(210)
(731)

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.13, 26.11.01, 02.09.14, 20.01.01
(511) 9, 16, 41, 44

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(511) 35

(210) 444275
(220) 2015 07 01
(731) WÓJCIKIEWICZ FILIP HLT Gdańsk
(540) Italian Fashion Outlet

(210) 444285
(220) 2015 07 01
(731) RYŃSKI DAMIAN KOALA DRINK Warszawa
(540) Dr Koala

(531) 27.05.01, 26.11.01
(511) 14, 18, 25
(210)
(731)
(540)
(511)

444276
(220) 2015 07 01
WÓJCIKIEWICZ FILIP HLT Gdańsk
SONO IDONI
14, 18, 25

444277
(220) 2015 07 01
KOŚNY LIZA RINA INSTYTUT SEKSUALNOŚCI
Warszawa
(540) INSTYTUT SEKSUALNOŚCI
(511) 9, 16, 41, 44
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.01.14
(511) 32, 35, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

444286
(220) 2015 07 01
GĘBAROWSKI MIROSŁAW Bełchatów
Wędzarnicza Brać
35, 38, 40, 42, 43, 44, 45

(210) 444287
(220) 2015 07 01
(731) SZCZYGIEŁ JAROSŁAW Grobla
(540) Eco-Schools

444278
(220) 2015 07 01
FRBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stopka
(540) FRbus

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 05.01.16, 05.05.03, 02.01.30, 20.07.02
(511) 41, 42, 45

(531) 01.03.01, 01.15.11, 06.19.01, 27.05.01
(511) 39, 41, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

444279
(220) 2015 07 01
GRYGIEL KATARZYNA Gdańsk
GREEN LIPPED MUSSEL
3, 5, 35

444280
(220) 2015 07 01
SPORT CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) 72D
(210)
(731)

(210) 444288
(220) 2015 07 01
(731) KUDZIA TOMASZ Wrocław
(540) TECHNIKA GLAZURNIKA

(531) 29.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 15.07.01
(511) 1, 6, 8, 19, 37
444289
(220) 2015 07 01
RSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) Jesteśmy blisko Ciebie
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(511) 25, 28, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444283
(220) 2015 07 01
MARKOWSKI STANISŁAW Gostyń
HOTEL RESTAURACJA CUKROPOL
43

(210) 444284
(220) 2015 07 01
(731) KRUKOWSKI KRZYSZTOF Wrocław
(540) PODATEK KANCELARIA RACHUNKOWA

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.04
(511) 35, 36, 44
444290
(220) 2015 07 01
KACZOR ŁUKASZ I MATEUSZ MADAX SPÓŁKA
CYWILNA Bielawa
(540) MADAX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 1, 7, 16, 17, 24, 35, 40, 42
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444291
(220) 2015 07 03
STOWARZYSZENIE IM. GEN. SŁAWOMIRA
PETELICKIEGO Warszawa
(540) FESTYN PATRIOTYCZNY TOBIE OJCZYZNO
(511) 16, 35, 41

(210)
(731)

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

444292
(220) 2015 07 01
ARES R.E. WAWROWSCY SPÓŁKA JAWNA Warszawa
SPIRITFERM
1, 30, 35

(210) 444294
(220) 2015 07 01
(731) ARES R.E. WAWROWSCY SPÓŁKA JAWNA Warszawa
(540) spiritferm est. 2015

Nr 21 (1090) 2015

444299
(220) 2015 07 01
DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA Stara Wieś
(540) Ava AKTYWATOR MŁODOŚCI

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 5
444300
(220) 2015 07 01
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) ZIMOAKTYWNI.PL

(210)
(731)

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(511) 38, 41, 42
(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.08
(511) 1, 30, 35
(210) 444295
(220) 2015 07 03
(731) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA Warszawa
(540) Złota Dolina

(531) 01.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29, 31, 32, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

444296
(220) 2015 07 01
BAOCHUN QIU Budapeszt, HU
AURA.VIA
18, 25

444297
(220) 2015 07 01
CBM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niepruszewo
(540) GALMAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(511) 9, 37, 40
444298
(220) 2015 07 01
POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Łódź
(540) Polimex.net tkaniny i dodatki krawieckie
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 9, 10, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39

(210) 444301
(220) 2015 07 01
(731) LEWANDOWSKI ROBERT Warszawa
(540) ŚWIDERMAJER

(531) 27.05.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35
(210) 444302
(220) 2015 07 01
(731) LEWANDOWSKI ROBERT Warszawa
(540) ŚWIDERMAJERÓWKA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35
444303
(220) 2015 07 01
HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lesznowola
(540) 2-HGS KOMPLEKS

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.13.25, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 5
444304
(220) 2015 07 01
HOLBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lesznowola
(540) amin kompleks Q2
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5
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444305
(220) 2015 07 02
FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Wałbrzych
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu
35, 41

444306
(220) 2015 07 02
PROENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) ProEnt
(511) 9, 28, 35, 41
(210)
(731)

444312
(220) 2015 07 02
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) DENTISAL
(511) 5
(210)
(731)

444314
(220) 2015 07 02
KĘDZIERSKI ARTUR, KĘDZIERSKI PAWEŁ SKARBY
NASZEJ ZIEMI SPÓŁKA CYWILNA Opole
(540) Smaki NASZEJ ZIEMI

(210)
(731)

444307
(220) 2015 07 02
PROENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław
(540) PROENT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 28, 35, 41
444308
(220) 2015 07 02
PROENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jelenia Góra
(540) ProEntertainment
(511) 35, 43
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 08.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(511) 29, 30, 32
444315
(220) 2015 07 02
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
(540) Madej&Wróbel M W KIEŁBASA SOŁTYSA
(210)
(731)

444309
(220) 2015 07 02
PROENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jelenia Góra
(540) PROENTERTAINMENT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 43
444310
(220) 2015 07 02
BIALSKIE MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Biała Podlaska
(540) M MEBLOTAP
(210)
(731)

(531) 02.01.13, 03.04.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
444316
(220) 2015 07 02
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
(540) Madej Wróbel M W OGONÓWKA
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 20, 37
(210) 444311
(220) 2015 07 02
(731) GRYGIEL KATARZYNA Gdańsk
(540) MAŁŻ ZIELONY KAPSUŁKI

(531) 03.04.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
(531) 03.09.18, 17.02.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 3, 5, 35

(210)
(731)

444317
(220) 2015 07 02
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
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(540) Madej&Wróbel M W Krakowska Parzona
Produkt Wieprzowy

Nr 21 (1090) 2015

(210) 444322
(220) 2015 07 02
(731) NOWAKOWSKI PRZEMYSŁAW Różyny
(540) M & R

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 34
444324
(220) 2015 07 02
REFORM COMPANY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) VM VILLA METRO BUSINESS HOUSE
(210)
(731)
(531) 03.04.02, 24.03.01, , 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 29
444318
(220) 2015 07 02
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
(540) MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA OD 1992
DOMOWA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 36, 37, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444325
(220) 2015 07 02
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
DIOPTRIL
5

444326
(220) 2015 07 02
PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Konstancin-Jeziorna
(540) MORElove

(210)
(731)

(531) , 02.01.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29
444319
(220) 2015 07 02
STAROWICZ DARIUSZ STARCOMP DARIUSZ
STAROWICZ Czernichów
(540) S STAR COMP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
(210) 444327
(220) 2015 07 02
(731) DOBA SŁAWOMIR Zalesie Górne
(540) MADE IN POLAND DEZET 1986

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.03
(511) 35, 37, 42
444320
(220) 2015 07 02
DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańsk
(540) Słodka Chwila Rozgrzewająca
(511) 29, 30
(210)
(731)

444321
(220) 2015 07 02
VILMORIN GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Komorniki
(540) GARDERIN
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 31

(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 37, 41
444328
(220) 2015 07 02
GREEN ENERGY TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wodzisław Śląski
(540) Green Energy TECHNOLOGIES
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 9, 11, 35, 37

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 444329
(220) 2015 07 02
(731) PETUSHYNSKYY DMYTRO Lublin
(540) ZAKARPACKI ZEOLIT

(531) 06.01.02, 06.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(511) 1, 3, 5, 19, 31
444330
(220) 2015 07 02
ZALEWSKA JOANNA FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI
Szczecin
(540) FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36
444331
(220) 2015 07 02
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) SENZEN
(511) 5

(210)
(731)

444332
(220) 2015 07 02
LISZEWSKI PAWEL LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gdynia
(540) SÓWECZKA
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 39, 41
444333
(220) 2015 07 02
ZALEWSKA JOANNA FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI
Szczecin
(540) FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)
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(540) Madej&Wróbel M W KIEŁBASA WIŚNIOWA
Produkt wieprzowy

(531) 03.04.01, 24.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(511) 29
444335
(220) 2015 07 02
STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNOSPORTOWE SOLVITUR AMBULANDO Warszawa
(540) solvitur ambulando
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41
(210) 444336
(220) 2015 07 02
(731) PALONEK DANIEL EMPIRE Wołomin
(540) mesoBOOST

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3
444337
(220) 2015 07 02
JAGODZIŃSKI CEZARY PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CERBER
Łowicz
(540) cerber
(511) 25

(210)
(731)

444338
(220) 2015 06 30
GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Plus Minus

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.02, 24.09.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(210) 444339
(220) 2015 07 03
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA Klęka
(540) NASIRUS FORTE PhytoPharm
(531) 07.11.25, 20.05.07, 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36
(210)
(731)

444334
(220) 2015 07 02
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ruda Śląska
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(531) 02.01.01, 02.03.01, 05.03.11, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5
444340
(220) 2015 07 03
NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) NORSA PHARMA

(210)
(731)

Nr 21 (1090) 2015

444349
(220) 2015 07 03
GRUPA TAVELIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) traveligo

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.06, 26.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 42
444350
(220) 2015 07 03
KALATA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Płochocin
(540) dobrapolityka.tv
(210)
(731)

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 30, 32
(210)
(731)
(540)
(511)

444341
(220) 2015 07 03
KOPRAS PIOTR FUN & FLY Poznań
DRONFILM
12, 35, 41, 42

(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42
444351
(220) 2015 07 03
KALATA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Płochocin
(540) AVIDORJA
(511) 3, 5, 29, 30, 32

(210)
(731)

444342
(220) 2015 07 03
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) PLATINUM ULTOR SCANDIV
(511) 4

(210)
(731)

444344
(220) 2015 07 03
INTEGRITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Integrity Partners
(511) 9, 35, 38, 41, 42

(210) 444352
(220) 2015 07 03
(731) KAZIMIERCZYK KATARZYNA Łódź
(540) graficzny

(210)
(731)

444345
(220) 2015 07 03
BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Hot Quiz
(511) 9, 28, 41
(210)
(731)

444346
(220) 2015 07 03
BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Czosnów
(540) BANDI MEDICAL EXPERT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 5, 44
444347
(220) 2015 07 03
ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) FRUCT-ICE
(511) 29, 30, 35

(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.17.02
(511) 14, 18
444353
(220) 2015 07 03
KALATA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Płochocin
(540) KALATAWAY
(511) 41, 42, 43, 44
(210)
(731)

444354
(220) 2015 07 03
British American Tobacco (Brands) Limited
Londyn, GB
(540) CLICK & FLOW
(511) 34

(210)
(731)

(210) 444355
(220) 2015 07 03
(731) KLINOWSKI ADAM LABORATORIUM Warszawa
(540) NITRO LODY

(210)
(731)

444348
(220) 2015 07 03
ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) FRUCTICE
(511) 29, 30, 35

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 19.07.09
(511) 30, 35, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

444356
(220) 2015 07 03
ŚCIBOR WOJCIECH WEBSCY.COM Warszawa
SPACEUP
9, 35, 38, 41, 42, 45
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444357
(220) 2015 07 03
BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziekanów Nowy
(540) SOMERO
(210)
(731)

99

(210) 444363
(220) 2015 07 03
(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD Teresin
(540) sol-mix

(531) 27.05.05, 26.11.02, 29.01.12
(511) 1, 2, 16
444364
(220) 2015 07 03
UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wieniec-Zdrój
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.03.20, 05.05.20, 25.01.05, 26.13.25
(511) 32, 35
444358
(220) 2015 07 03
3W MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) NOTEX

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 05.01.01, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.04
(511) 44
444365
(220) 2015 07 03
UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wieniec-Zdrój
(540) Wielka Wieniecka Premium naturalna woda
mineralna
(511) 32

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.16, 26.04.04
(511) 4, 35, 37, 40
444359
(220) 2015 07 03
EBNOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Jet Lag Fix
(511) 5, 32
(210)
(731)

(210) 444360
(220) 2015 07 03
(731) ŁUKASZEWICZ EDWARD Teresin
(540) MONTEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.16, 26.11.03, 27.05.03
(511) 1, 2, 16
(210) 444362
(220) 2015 07 03
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA Klęka
(540) NASIRUS SINUS dla komfortu Twoich zatok
PhytoPharm

(531) 02.09.23, 05.03.11, 26.11.06, 27.05.04, 29.01.13
(511) 5

444366
(220) 2015 07 03
POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żyrardów
(540) Pomona Food Protect
(511) 5, 16, 20
(210)
(731)

444367
(220) 2015 07 03
UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wieniec-Zdrój
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(210)
(731)

(531) 02.09.23, 05.01.10, 26.11.06, 27.05.04, 29.01.12
(511) 44
444369
(220) 2015 07 03
UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wieniec-Zdrój
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(210)
(731)

(531) 02.09.23, 05.01.10, 26.11.06, 27.05.04, 29.01.12
(511) 44
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(210)
(731)

444370
(220) 2015 07 03
UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wieniec-Zdrój
(540) Selenka Wieniec Zdrój naturalna woda mineralna
(511) 32
(210)
(731)

444371
(220) 2015 07 03
POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żyrardów
(540) Pomona Saszetka Eten
(511) 5, 16, 20
(210) 444373
(220) 2015 07 03
(731) JÓŹWIK CEZARY ABSTRAWEAR Warszawa
(540) GUNWO 03

Nr 21 (1090) 2015

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

444377
(220) 2015 07 03
JÓŹWIK CEZARY ABSTRAWEAR Warszawa
ABSTRACHUJE TV
9, 35, 40, 41

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

444378
(220) 2015 07 03
JÓŹWIK CEZARY ABSTRAWEAR Warszawa
ABSTRAWEAR
9, 18, 25, 35

(210)
(731)

444379
(220) 2015 07 03
DEVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Oława
(540) efekt WOW!

(531) 01.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
(511) 9, 18, 25, 35

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41, 44

(210)
(731)

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

444374
(220) 2015 07 03
EBNOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) AFTER PARTY PAL THE SMART CHOICE FOR AFTER
PARTY RELIEF

444380
(220) 2015 07 03
ELCI-PŁOSZAJ ANITA PNW STUDIO Łódź
Panna na wydaniu
25

(210)
(731)

444381
(220) 2015 07 03
SZADZIK EWA, SIENKIEWICZ JANUSZ FIRMA
GASTRONOMICZNA MAJA SPÓŁKA CYWILNA Słupsk
(540) BAR MAJA
(531) 02.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 30, 32
(210) 444375
(220) 2015 07 03
(731) JÓŹWIK CEZARY ABSTRAWEAR Warszawa
(540) #NO_NIEŹLE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 43
(210) 444382
(220) 2015 07 03
(731) GOSPODARCZYK MAGDALENA Radom
(540) CHIARA DESIGN

(531) 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01
(511) 9, 18, 25, 35
(210) 444376
(220) 2015 07 03
(731) KAŹMIERCZYK MICHAŁ TIM INVEST Radzionków
(540) TIM invest

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(511) 18, 35
(210)
(731)

444383
(220) 2015 07 03
CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA
Warszawa
(540) RADOSNA KRAINA
(511) 41, 45
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(511) 36, 37, 42

(210)
(731)

444384
(220) 2015 07 03
CHEMIA-POLSKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siemianowice Śląskie
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(540) CHEMIA-POLSKA.PL

(531) 26.04.01, 26.04.13, 27.05.01, 01.15.15, 01.15.25, 29.01.13
(511) 3, 35

(531) 24.13.14, 24.13.01, 26.11.22, 26.11.25, 29.01.13
(511) 39, 41, 42, 44
(210)
(731)

444389
(220) 2015 07 04
TACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kraków
(540) TACON

(210) 444385
(220) 2015 07 03
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa
(540) m 1 klik i zapłacone
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06, 26.11.25, 26.13.25
(511) 1, 2, 3, 6, 35, 36, 37, 39, 40, 42
(531) 27.05.01, 26.04.01, 25.07.21, 26.11.03, 29.01.15, 26.04.18
(511) 36
(210) 444386
(220) 2015 07 03
(731) GELTZ CONSULTING Złotniki
(540) hipoalergiczni

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

444390
(220) 2015 07 04
FUNDACJA SKARPA LUBLIN Lublin
SKARPA LUBLIN
25, 35, 36, 38, 41

(210) 444391
(220) 2015 07 04
(731) FUNDACJA SKARPA LUBLIN Lublin
(540) Skarpa Lublin
(531) 03.07.19, 27.05.01, 26.04.02
(511) 5, 35, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

444387
(220) 2015 07 04
Z PIEKARNIKA KULESZA DAGMARA Mysiadło
Z PIEKARNIKA
30, 41

(210) 444388
(220) 2015 07 04
(731) KĘKUŚ ANNA Węgrzce
(540) + Medikama

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(511) 25, 35, 36, 38, 41
(210)
(731)

445249
(220) 2015 06 26
VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa
(540) Casa Leon
(511) 32, 33
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Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

443905, 443929, 443930, 443935, 443939, 443942, 443959, 443982, 444131, 444183, 444211, 444268, 444288,
444290, 444292, 444294, 444329, 444360, 444363, 444389

2

444120, 444121, 444360, 444363, 444389

3

443863, 443864, 443865, 443868, 443869, 443871, 443877, 443897, 443899, 443905, 443907, 443912, 443928,
443965, 443972, 443974, 443988, 444051, 444052, 444062, 444069, 444085, 444087, 444088, 444091, 444093,
444110, 444120, 444121, 444133, 444171, 444173, 444180, 444205, 444207, 444208, 444222, 444226, 444254,
444256, 444279, 444299, 444303, 444304, 444311, 444329, 444336, 444346, 444351, 444384, 444389

4

443942, 443959, 443982, 444238, 444245, 444247, 444252, 444342, 444358

5

443863, 443864, 443865, 443866, 443868, 443869, 443871, 443877, 443880, 443882, 443883, 443885, 443886,
443890, 443898, 443906, 443910, 443918, 443919, 443929, 443930, 443932, 443935, 443938, 443939, 443949,
443965, 443972, 443974, 443981, 443988, 443989, 443994, 444028, 444030, 444032, 444034, 444047, 444051,
444052, 444062, 444069, 444078, 444085, 444087, 444088, 444091, 444093, 444097, 444100, 444120, 444121,
444133, 444163, 444171, 444173, 444222, 444225, 444226, 444246, 444248, 444254, 444279, 444299, 444303,
444304, 444311, 444312, 444325, 444329, 444331, 444339, 444340, 444346, 444351, 444359, 444362, 444366,
444371, 444374, 444386

6

441857, 444027, 444068, 444071, 444075, 444079, 444114, 444140, 444156, 444177, 444188, 444190, 444216,
444218, 444251, 444288, 444389

7

443990, 444029, 444068, 444075, 444191, 444290, 444328

8

444095, 444177, 444191, 444288

9

443859, 443862, 443874, 443891, 443892, 443920, 443955, 443968, 443975, 443996, 443999, 444000, 444001,
444002, 444003, 444005, 444006, 444014, 444018, 444023, 444024, 444025, 444026, 444029, 444033, 444034,
444037, 444062, 444075, 444142, 444144, 444145, 444146, 444160, 444185, 444191, 444196, 444197, 444198,
444219, 444236, 444262, 444270, 444271, 444274, 444277, 444297, 444298, 444306, 444307, 444327, 444328,
444338, 444344, 444345, 444356, 444373, 444375, 444377, 444378

10

443974, 444050, 444057, 444062, 444102, 444133, 444171, 444173, 444246, 444248, 444298

11

443888, 443895, 443933, 443955, 443982, 443987, 444057, 444068, 444144, 444145, 444146, 444190, 444328

12

443916, 443940, 443987, 444134, 444341

13

444095

14

443964, 443968, 444056, 444124, 444185, 444207, 444208, 444275, 444276, 444352

16

443859, 443860, 443862, 443874, 443878, 443946, 443968, 443971, 443977, 443979, 443980, 443985, 443986,
443987, 443991, 443993, 443995, 443997, 443998, 444004, 444007, 444008, 444009, 444010, 444011, 444013,
444019, 444020, 444021, 444062, 444080, 444082, 444083, 444133, 444139, 444152, 444153, 444157, 444158,
444159, 444165, 444175, 444179, 444187, 444196, 444197, 444198, 444199, 444200, 444201, 444203, 444223,
444228, 444246, 444248, 444250, 444262, 444274, 444277, 444290, 444291, 444298, 444338, 444360, 444363,
444366, 444371

17

444123, 444188, 444190, 444230, 444251, 444290

18

443968, 443987, 444042, 444152, 444153, 444185, 444207, 444208, 444275, 444276, 444296, 444352, 444373,
444375, 444378, 444382

19

441857, 443987, 444071, 444079, 444140, 444188, 444216, 444251, 444288, 444329

20

443152, 443940, 443953, 443956, 443957, 443987, 444057, 444079, 444089, 444122, 444148, 444191, 444218,
444298, 444310, 444366, 444371

21

443895, 443897, 443899, 443974, 443987, 444233

22

443987, 444134, 444152, 444153, 444190, 444298

23

444298

24

443904, 443953, 443956, 443957, 443987, 444152, 444153, 444218, 444250, 444290, 444298

Nr 21 (1090) 2015

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

103

2

1

25

443874, 443904, 443940, 443944, 443962, 443968, 444042, 444050, 444144, 444145, 444146, 444152, 444153,
444162, 444169, 444172, 444187, 444199, 444200, 444201, 444202, 444206, 444207, 444208, 444214, 444233,
444275, 444276, 444280, 444296, 444298, 444337, 444373, 444375, 444378, 444380, 444390, 444391

26

443987, 444298

27

443987, 444132, 444134, 444192, 444193, 444250

28

443944, 443945, 443968, 444027, 444034, 444050, 444112, 444132, 444134, 444152, 444153, 444233, 444250,
444280, 444306, 444307, 444345

29

443861, 443866, 443870, 443880, 443903, 443910, 443913, 443915, 443918, 443932, 443937, 443981, 444047,
444097, 444099, 444100, 444120, 444121, 444164, 444165, 444166, 444175, 444189, 444205, 444209, 444221,
444258, 444259, 444260, 444295, 444314, 444315, 444316, 444317, 444318, 444320, 444334, 444347, 444348,
444351

30

443866, 443880, 443893, 443895, 443909, 443911, 443914, 443915, 443932, 443934, 443937, 443981, 444032,
444034, 444040, 444043, 444049, 444053, 444097, 444099, 444100, 444165, 444175, 444205, 444209, 444221,
444227, 444253, 444255, 444258, 444259, 444260, 444292, 444294, 444314, 444320, 444326, 444340, 444347,
444348, 444351, 444355, 444374, 444387

31

443915, 443919, 443994, 444097, 444100, 444268, 444295, 444321, 444329

32

443866, 443874, 443875, 443876, 443879, 443880, 443900, 443921, 443923, 443925, 443931, 443936, 443948,
443971, 443977, 443979, 443980, 443991, 444041, 444072, 444073, 444074, 444076, 444086, 444090, 444097,
444100, 444116, 444117, 444118, 444147, 444165, 444175, 444182, 444199, 444200, 444201, 444209, 444215,
444223, 444224, 444229, 444231, 444232, 444234, 444235, 444237, 444239, 444244, 444263, 444265, 444266,
444285, 444295, 444301, 444302, 444314, 444340, 444351, 444357, 444359, 444365, 444370, 444374, 445249

33

444072, 444073, 444074, 444076, 444116, 444117, 444118, 444170, 444264, 444301, 444302, 445249

34

444104, 444120, 444121, 444322, 444354

35

441743, 441857, 443861, 443874, 443881, 443884, 443887, 443889, 443891, 443892, 443893, 443896, 443897,
443899, 443900, 443901, 443902, 443912, 443914, 443931, 443942, 443943, 443950, 443951, 443952, 443953,
443955, 443956, 443957, 443961, 443966, 443967, 443968, 443969, 443970, 443973, 443976, 443978, 443983,
443984, 443985, 443986, 443993, 443994, 443995, 443997, 443998, 444004, 444007, 444008, 444009, 444010,
444011, 444012, 444013, 444015, 444016, 444017, 444018, 444019, 444020, 444021, 444022, 444023, 444024,
444025, 444026, 444034, 444036, 444038, 444040, 444042, 444044, 444062, 444070, 444072, 444073, 444074,
444076, 444080, 444081, 444082, 444083, 444089, 444090, 444096, 444097, 444098, 444100, 444101, 444102,
444103, 444104, 444105, 444106, 444108, 444111, 444112, 444113, 444115, 444120, 444121, 444125, 444126,
444127, 444128, 444129, 444133, 444135, 444136, 444137, 444139, 444141, 444143, 444148, 444149, 444151,
444152, 444153, 444155, 444157, 444158, 444159, 444160, 444161, 444179, 444184, 444189, 444194, 444195,
444196, 444197, 444198, 444202, 444203, 444209, 444214, 444216, 444217, 444218, 444225, 444227, 444228,
444233, 444238, 444240, 444243, 444245, 444246, 444247, 444248, 444252, 444253, 444255, 444262, 444270,
444271, 444272, 444279, 444284, 444285, 444286, 444289, 444290, 444291, 444292, 444294, 444295, 444298,
444301, 444302, 444305, 444306, 444307, 444308, 444309, 444311, 444319, 444328, 444330, 444332, 444333,
444335, 444338, 444341, 444344, 444347, 444348, 444349, 444350, 444355, 444356, 444357, 444358, 444373,
444375, 444377, 444378, 444379, 444382, 444384, 444386, 444389, 444390, 444391

36

443860, 443867, 443878, 443881, 443901, 443908, 443916, 443942, 443961, 443964, 443968, 443983, 443984,
443992, 443993, 443995, 443998, 444007, 444009, 444011, 444013, 444019, 444020, 444022, 444031, 444034,
444044, 444046, 444058, 444059, 444060, 444063, 444064, 444065, 444066, 444067, 444070, 444077, 444081,
444097, 444100, 444115, 444127, 444139, 444140, 444184, 444194, 444195, 444203, 444213, 444217, 444236,
444241, 444242, 444262, 444270, 444289, 444298, 444324, 444330, 444333, 444338, 444376, 444385, 444389,
444390, 444391

37

443867, 443873, 443888, 443892, 443933, 443968, 444068, 444079, 444084, 444098, 444101, 444103, 444105,
444106, 444108, 444111, 444113, 444140, 444156, 444203, 444216, 444218, 444241, 444242, 444243, 444269,
444288, 444297, 444310, 444319, 444324, 444327, 444328, 444358, 444376, 444389

38

443867, 443874, 443896, 443920, 443934, 443968, 443976, 443978, 443985, 443986, 443993, 443995, 443996,
443997, 443998, 443999, 444000, 444001, 444002, 444003, 444004, 444005, 444006, 444007, 444008, 444009,
444010, 444011, 444013, 444014, 444019, 444020, 444021, 444022, 444034, 444044, 444058, 444059, 444060,
444061, 444135, 444136, 444137, 444142, 444152, 444153, 444157, 444158, 444159, 444167, 444196, 444197,
444198, 444213, 444219, 444236, 444262, 444271, 444286, 444300, 444338, 444344, 444350, 444356, 444390,
444391

39

443889, 443916, 443917, 443942, 443946, 443960, 443961, 443993, 443995, 443996, 443997, 443998, 443999,
444000, 444001, 444002, 444003, 444004, 444005, 444006, 444007, 444008, 444009, 444010, 444012, 444013,
444014, 444015, 444016, 444017, 444018, 444019, 444020, 444021, 444022, 444034, 444062, 444070, 444081,
444084, 444107, 444109, 444133, 444139, 444203, 444243, 444278, 444298, 444332, 444349, 444388, 444389
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2

40

443904, 443964, 444075, 444084, 444114, 444179, 444189, 444202, 444243, 444286, 444290, 444297, 444358,
444377, 444389

41

443859, 443860, 443862, 443867, 443874, 443878, 443884, 443887, 443896, 443901, 443927, 443931, 443943,
443946, 443949, 443954, 443960, 443961, 443966, 443967, 443968, 443969, 443970, 443973, 443985, 443986,
443987, 443994, 444023, 444024, 444025, 444026, 444027, 444031, 444034, 444036, 444038, 444039, 444046,
444053, 444072, 444073, 444074, 444076, 444080, 444082, 444083, 444090, 444095, 444096, 444098, 444101,
444102, 444103, 444105, 444106, 444108, 444111, 444112, 444113, 444115, 444119, 444130, 444138, 444157,
444158, 444159, 444165, 444167, 444175, 444176, 444179, 444187, 444194, 444195, 444196, 444197, 444198,
444203, 444206, 444213, 444214, 444217, 444228, 444246, 444248, 444257, 444262, 444267, 444271, 444273,
444274, 444277, 444278, 444280, 444287, 444291, 444300, 444305, 444306, 444307, 444324, 444327, 444332,
444335, 444338, 444341, 444344, 444345, 444350, 444353, 444356, 444377, 444379, 444383, 444386, 444387,
444388, 444390, 444391

42

443867, 443884, 443887, 443892, 443920, 443933, 443942, 443943, 443961, 443968, 443971, 443975, 443976,
443977, 443978, 443979, 443980, 443991, 444023, 444024, 444025, 444026, 444034, 444046, 444061, 444084,
444089, 444098, 444101, 444103, 444105, 444106, 444108, 444111, 444113, 444114, 444115, 444135, 444136,
444137, 444140, 444142, 444148, 444156, 444160, 444167, 444189, 444196, 444197, 444198, 444217, 444218,
444223, 444241, 444242, 444243, 444262, 444269, 444271, 444286, 444287, 444290, 444300, 444319, 444338,
444341, 444344, 444349, 444350, 444353, 444356, 444376, 444388, 444389

43

443889, 443901, 443903, 443909, 443917, 443931, 443937, 443949, 443950, 443951, 443952, 443960, 443961,
443994, 444040, 444053, 444054, 444055, 444072, 444073, 444074, 444076, 444090, 444096, 444099, 444170,
444176, 444178, 444199, 444200, 444201, 444203, 444220, 444257, 444258, 444259, 444260, 444273, 444278,
444283, 444285, 444286, 444308, 444309, 444353, 444355, 444381

44

443866, 443880, 443901, 443917, 443922, 443958, 443974, 443985, 443986, 443988, 443994, 444031, 444036,
444061, 444097, 444100, 444110, 444120, 444121, 444138, 444150, 444154, 444181, 444212, 444225, 444246,
444248, 444274, 444277, 444286, 444289, 444346, 444353, 444364, 444367, 444369, 444379, 444388

45

443881, 443902, 443934, 443942, 444115, 444196, 444197, 444198, 444217, 444262, 444273, 444286, 444287,
444338, 444356, 444383

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#NO_NIEŹLE
? Zapytaj
„Orzech II” ze starej kopalni
+ Medikama
1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław
2(14,5+17) 3 FRUTEK WITAMIN
o smaku truskawkowo-malinowym F
2-HGS KOMPLEKS
4BABY
4vets NATURAL
72D
AA ANTY-RED LASER
AA CRIOLASER
AA ENERGY BOOSTER
AA ENERGY DRINKS
AA KRIOLASER
AA KRIOLIFTING
AA LASER SPOT
AA LASER-KRIO
AA SPOT LASER
ABSTRACHUJE TV
ABSTRAWEAR
AC FRUTEK VITAMIN
o smaku pomarańczowym F
AFTER PARTY PAL THE SMART CHOICE
FOR AFTER PARTY RELIEF
AKADEMIA ROCKA
amin kompleks Q2
AMMONITE SYSTEM
ApoMemo
Apteka Juventa Zdrowie
AQUA BABY
ARSKOM GROUP
ARSKOM LAB
ARSKOM PERSONAL
ARSKOM360
Art in HOUSE Dom Aukcyjny
ATOPAL
AURA.VIA
Ava AKTYWATOR MŁODOŚCI
AVIDORJA
AXOVIT C
AXOVIT JUNIOR
AXOZYD JUNIOR
AXOZYD

444375
444196
444247
444388
444187
444239
444303
443940
443994
444280
443864
443863
444256
444254
443868
443877
443865
443869
443871
444377
444378
444237
444374
444267
444304
444146
444028
444062
443927
443967
443970
443966
443969
444184
444183
444296
444299
444351
444091
444085
444088
444087

AZTEK
AZYL
B BEST Tools
B BEST
b4e
BALI SPA
BANDI MEDICAL EXPERT
BAR MAJA
be LUMI
BE-ACTIVE PL
BEARFIT
beinsured
BeneSweet
berek
Bez barwników i konserwantów,
poręczna butelka PAŁASZuj
słowa, niosą uśmiech:) jabłko malina
limetka ROKO Fun SŁODYCZ Z OWOCÓW
I SOKÓW Natura Twoim Zdrowiem
poleca: Marcin Pałasz
NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE
Bez barwników i konserwantów,
poręczna butelka PAŁASZuj słowa,
niosą uśmiech:) marchew truskawka
jabłko ROKO Fun SŁODYCZ Z OWOCÓW
I SOKÓW Natura Twoim Zdrowiem poleca:
Marcin Pałasz NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE
Bielenda VITAMINE BOMB
Biesiada TRYBUNALSKA 1217
UBI CONCORDIA IBI VICTORIA
TRADYCJE BROWARNICZE
OD XIII WIEKU
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1927
BIESIADA TRYBUNALSKA
BILANS
BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ
bistro na językach
biuroGo.pl
BlueDrop
Bold Men Mega Power
BRAVO
BROVARIA BROWAR HOTEL RESTAURACJA
BROVARIA
BROVARNIA
BROVARUS
BROWAR TUREK
BS CAR
C C C tricarbon.pl triathlon sklep

443935
443929
444191
444190
443922
444181
444346
444381
443964
444134
444233
444077
444227
444206

443977

443971
443928

444090
443931
444127
444165
444040
444141
443912
444171
444192
444073
444074
444076
444072
443948
443905
444214
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CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES
CANDIFLUC
cargoglob.com
cargoglob.com
Casa Leon
Casa Leon
cerber
CHEMIA-POLSKA.PL
CHIARA DESIGN
CLICK & FLOW
Coﬀee Mazzini
Colon C wakacyjna lekkość bytu
COMO MILANO
Cramp
CREDITADVISOR
CYDROWNIA
CZARNA PERŁA
daszki nawymiar.pl
DeClinic
DENTISAL
DER-MED s.c. Grupowa Praktyka Lekarska
DietaForYou
DIOPTRIL
dobrapolityka.tv
DOBRZE POMYŚLANE
DOKER
DOKER
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy
Gwiazdy Biznesu
Doręczamy zadowolenie
DORZOFREE
Dostarczamy zadowolenie
Dr Koala
DRONFILM
DUO GEL
dwa w jednym
DZIEWCZYNY DO NAUKI
eAWIZO
eAWIZO
Eco-Schools
ectoSept
efekt WOW!
eINFO: awizo
eINFO: doręczenie
eINFO: monitoring
eINFO: odbiór
eINFO: przesyłka
EKOgroszek ze starej kopalni
EKOgroszek ze starej kopalni
EL-BOX
Elementz

2

443981
443906
444139
444142
444117
445249
444337
444384
444382
444354
443895
444047
444180
444151
443992
444170
443959
444216
444154
444312
444150
443949
444325
444350
444270
444107
444109
444305
444007
443885
444009
444285
444341
443965
443889
444082
444008
444014
444287
444163
444379
444002
443999
444000
444003
444001
444238
444252
444075
444272
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eliseo
ELITE PERFORMANCE institute
eMONITORING
eNADAWCA
Endurance - Sport to zdrowie
ep EKOPLON
ES-Sport to zdrowie
ESTER Bramy Ogrodzenia
ESTETIMED MEDYCYNA ESTETYCZNA
eStudent
F FRUTEK VITAMIN o smaku cola
F FRUTEK VITAMIN
o smaku wieloowocowym
Fatayer orginal
FERMENT
ferment
FESTBUŁA
FESTBUŁA
FESTYN PATRIOTYCZNY TOBIE OJCZYZNO
FF FIRE FAMILY
ﬁkakowo
Filmowe Podlasie Atakuje
Fit for Life
FIVE STARS TEKSTYLIA
PIĘCIOGWIAZDKOWEJ JAKOŚCI
FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI
FLAT WHITE NIERUCHOMOŚCI
FLOSLEK DERMO EXPERT
FLOSLEK DERMO EYE CARE TECHNOLOGY
FMG
Foluszowy Potok
FONIX
foogel
FRbus
FRUCT-ICE
FRUCTICE
FRUGO 3 Tea
FRUTEK AQUA
o smaku brzoskwiniowym
FRUTEK AQUA
o smaku cytrynowym
FRUTEK AQUA
o smaku jabłkowo-malinowym
FRUTEK AQUA
o smaku truskawkowym
FS FESTSMAK
FUNDACJA ŻYĆ Z POMPĄ
G
GALAXY
GALERIA GRODOVA
GALERIA GRODOVA
GALMAR

2

444042
444130
444005
444006
443986
444268
443985
444071
444225
444167
444235
444234
444178
443859
443862
444258
444259
444291
443982
443867
444158
444119
443904
444330
444333
444051
444052
444046
444220
444069
443881
444278
444347
444348
444041
444229
444231
444232
444224
444260
444031
444152
444230
444241
444242
444297
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GARDERIN
Geisha LE SUSHI
Geisha SUSHI
GeOGT
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE
GIPARA FITNESS
GLANC CZEKOLADA Mleczna MILK
GlauProtect wspólny znak towarowy
GLOBAL
GOL BOX
Golden Dubai
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
graﬁczny
GRAND
grape up
Green Energy TECHNOLOGIES
GREEN LIPPED MUSSEL
GUNWO 03
HASCO - LEK FUNDACJA HL
wspólne prawo ochronne
HEAT UP YOUR ADVENTURE!
HELIPICO
Herbata familijna
HERBIES
hipoalergiczni
Hoch systemy kominowe
Hortex Party
ELEKTRYCZNA POMARAŃCZA
z nutą Curaçao
Hortex Party
RAJSKI KOKOS z nutą Pina Colada
Hortex Party
ZAKRĘCONA LIMONKA z nutą Silver Fizz
Hot Quiz
HOTEL RESTAURACJA CUKROPOL
HUCUŁKA TENNIS MASTERS
HUSARIA
HYDROPOL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDROGEOLOGICZNE w Krakowie
I SMART METERING icom
I sym BIO
ice-mastry DŁUGA TRADYCJA ice Cookie
ice-mastry DŁUGA TRADYCJA
Rożek BLACK WHITE
IKAHERB
INMOVE
INSTYTUT SEKSUALNOŚCI

2

444321
444054
444055
444269
444153
444049
443932
444124
444027
443907
443952
444084
444093
444136
444175
444217
444226
444352
443934
444135
444328
444279
444373
443901
444144
443989
444032
443890
444386
444251

443925
443921
443923
444345
444283
444228
444215
444161
443975
444097
444255
444253
443930
444169
444277
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Integrity Partners
interbeds
iPANEMA
ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY
POMIAROWE I NARZĘDZIOWE
ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY
POMIAROWE I NARZĘDZIOWE
ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY
POMIAROWE I NARZĘDZIOWE
ITA ZAAWANSOWANE SYSTEMY
POMIAROWE I NARZĘDZIOWE
ITA
ITA
ITA
ITA
Italian Fashion Outlet
ITM OUTSOURCING
ITMO
ITMO
ITMO
JANBOR
JEANS
JES SHOP Sklepy tylko dla dorosłych...
Jestem polski
Jesteśmy blisko Ciebie
Jet Lag Fix
JUICY JAR
JUNONA
K1
K1
KALATAWAY
Kapitalni
Kapitalni
Kasil-steel
KETU
KETU
KIEDY WYWÓZ
KLINIKA JANECZKO
KLINIKA MAŁŻEŃSKA
Rozwiązujemy problemy, nie związki
KOD 14
KOTŁOREMBUD
Krajan BROWAR Kujawskie Jasne OD 1994
KTK Polska
KUJAWSKI
Kup Colon C nie zapieraj się
KURCZAK NIGDY TAK NIE CHRUPAŁ
Lean in STEM
Lechia Gdańsk
Lemberger
LENSDOSE MONO
LICZĄ SIĘ RELACJE

2

444344
443957
443939
444101
444105
444108
444113
444098
444103
444106
444111
444275
444023
444024
444025
444026
444202
443152
444039
444205
444289
444359
444244
444212
444070
444081
444353
443860
443878
444156
444207
444208
444219
444036
444138
444172
444068
444086
443942
443915
443918
443937
444083
443961
443900
443938
444236
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LIGHT UP YOUR ADVENTURE!
Lipinipi
Lisówka
List BIZNES
List EKSPORT
List GEO
List INSTYTUCJA
Longa Vita BANK I LABORATORIUM
LUBELSKI PARK
NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
LUMOFREE
LUPUS
M&R
m 1 klik i zapłacone
M MEBLOTAP
m Paczka MINI
MADAX
MADE IN POLAND DEZET 1986
Madej Wróbel M W OGONÓWKA
MADEJ WRÓBEL RODZINNA TRADYCJA
OD 1992 DOMOWA
Madej&Wróbel
M W KIEŁBASA SOŁTYSA
Madej&Wróbel
M W KIEŁBASA WIŚNIOWA
Produkt wieprzowy
Madej&Wróbel M W Krakowska Parzona
Produkt Wieprzowy
Magne Pro
magnetix
makaron na uszy
MAKI MON AMI
MAŁŻ ZIELONY KAPSUŁKI
marchew wiśnia jabłko
ROKO Fun SŁODYCZ Z OWOCÓW
I SOKÓW Bez barwników konserwantów
zwierzęco owocowy podręczna butelka
z sokiem PAŁASZuj słowa niosą uśmiech:)
poleca: Marcin Pałasz więcej:
Rokofun.pl Natura Twoim Zdrowiem
NAPEŁNIONO ASEPTYCZNIE
Mare e Monti
marrodent
MARYSIEŃKA CAFE & ICE CREAM 1985
MEDI#OIL
MEDIOIL
MEIHUA
MENSINORM
mesoBOOST
Międzynarodowe Targi Paliwowe
STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
mobene mobene
MODERN SCHOOL of English
MoneySavingOnline PORTAL FINANSOWY

2

444145
444050
443870
444012
444017
444015
444016
444061
444115
443883
444193
444322
444385
444310
444021
444290
444327
444316
444318
444315

444334
444317
444078
443892
444257
444250
444311

443979
443960
443974
443909
444121
444120
443962
444030
444336
444038
444148
443954
444044
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MONTEGO
MORElove
MójZNACZEK Firmowy
MójZNACZEK
mtu24.pl
MULTI GREEN
N NEBULIZACJA.PL
NASIRUS FORTE PhytoPharm
NASIRUS SINUS
dla komfortu Twoich zatok PhytoPharm
naTi
NATURALNA WODA MINERALNA
sekret MUSZYNY
neoawizo
neopaczka
Nie zapieraj się kup Colon C
niszczarki24
NITRO LODY
noizz
NORSA PHARMA
NOTEX
NT NOWE TECHNOLOGIE DLA DZIEWCZYN
NUTRI MARKET Guiltfree.pl
okneo
oleoketo
OLEOKETO
OPEN THE DOOR
OPTIMA
Orzech II ze starej kopalni
OSHEE ISOTONIC SPORTS DRINK
OSHEE
OSHEE
OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
SPCh BEDNARSKA
paczka EKSTRA24
paczka POCZTOWA24
paczka POCZTOWA48
PACZKA24
PACZKA48
Pakiet PACZKA
Pakiet Pocztowy
Pan Łosoś
Panna na wydaniu
PASAŻ BIUROWY
PCDE
PeBeKa Grupa KGHM
perfect systemy kominowe
PERFECTWAY
PETECKI okna dla wymagających
PFP
PLATINUM ULTOR SCANDIV
Plus minus

2

444360
444326
444010
444004
444213
444131
444102
444339
444362
444263
444266
443996
443997
443910
444143
444355
444197
444340
444358
444080
444155
441743
443866
443880
444096
443933
444245
443879
443875
443936
443958
444011
444013
443993
444019
444020
443995
443998
444164
444380
444149
444243
444140
444188
444211
441857
444194
444342
444262
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Plus Minus
pneumatyka
Pocztowa Strefa Finansowa
PODATEK
KANCELARIA RACHUNKOWA
podmagnolią
ENGLISH LANGUAGE PRESCHOOL
Polimex.net tkaniny i dodatki krawieckie
POLMARCO
poLmedica
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Pomona Food Protect
Pomona Saszetka Eten
Prawnik Pierwszego Kontaktu
PRESTO
PRETORIANS
PRINTEX
Pro Serce Zawiera sterole roślinne,
które obniżają cholesterol
Udowodnione naukowo
ProEnt
PROENT
ProEntertainment
PROENTERTAINMENT
PROSTAFREE
przestrzenny
OSHEE ISOTONIC SPORTS DRINK
Przesyłka HYBRYDOWA
QC TAŚMOWY KONTROLER JAKOŚCI
R KANTOR.COM
R RUBIO
RADOSNA KRAINA
Regens Your Quality Lightning Partner
REKAN
RIDEX
r-kantor com
rkantor com
rkantor.com
r-kantor.com
Rok zal. 1887 KUŹNIA SUŁKOWICE
Rok zał. 1985 Prowal
Zakład Produkcji Wielobranżowej
ROKO czysty smak owoców
Roxie luve
RR meble meble RZĄSA
Rutiminek
S SAWYER we know how
S SAWYER
S STAR COMP
SAFE & PLAY
SAFE AT NIGHT & PLAY BY DAY
SALES PISTOLS

2

444338
444179
444022
444284
444176
444298
444089
443917
444195
444366
444371
443902
444264
444132
444079

443913
444306
444307
444308
444309
443882
443876
444018
444222
444067
443987
444383
443955
444123
444218
444065
444066
444063
444064
444177
444114
443991
444162
444122
444173
443984
443983
444319
443953
443956
444037
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sarigato
sataku
SCANDALIZA.com
SEIV
Selenka Wieniec Zdrój
naturalna woda mineralna
SENZEN
Serenada Masdam
SEZAM
shArk professional cutting tools
SIEĆ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
Singielki
SISI baby
SKARPA LUBLIN
Skarpa Lublin
Słodka Chwila Rozgrzewająca
Słodka Chwila Rozgrzewająca
Słowianka Nails Company
Smaki NASZEJ ZIEMI
SMREKOWA POLANA
SMREKOWA POLANA
SO!
sol-mix
solvitur ambulando
SOMERO
SONKO HOME
SONO IDONI
SORBIFER DURULES
SÓWECZKA
SPACEUP
Spadkobiercy
spiritferm est. 2015
SPIRITFERM
SPRYTNA plastelina
ROZCIĄGA SIĘ ROZRYWA SIĘ
DA SIĘ ROZBIĆ ZMIENIA KOLORY SKACZE
STOMAlife ODKRYJ STOMIĘ
STOMAlife
STRATEGYCARDS
STREFA BISTRO
Styl spa wspólne prawo ochronne
SUEMPOL
SWEET & JOY
symbio
SYSTEM EGP
SYSTEM EGP
SZUMISIE
SZYBKOAUTO.PL
śliwka krakowska
śliwka wawelska
ŚWIDERMAJER

2

443976
443978
443943
444240
444370
444331
443861
443908
443990
443968
444271
444057
444390
444391
444221
444320
444274
444314
443950
443951
444104
444363
444335
444357
443888
444276
443898
444332
444356
443874
444294
444292

443945
444248
444246
444112
444099
444110
444166
443911
444100
443897
443899
443944
443916
443893
443914
444301
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ŚWIDERMAJERÓWKA
TiC
T TURRO
T Twoja Telekomunikacja
TACON
TATTOODERM
TECHNIKA GLAZURNIKA
TĘCZOWE MISIE prywatny żłobek
The English Primary
TIM invest
Transfer EKSPRES
Transfer KRAJ
Transfer ZAGRANICA
traveligo
trilio
TROU MADAME
TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE 1629
KLASYCZNA ŚLĄSKA RECEPTURA
JUBILEUSZOWE TYSKI LAGER
PIWO JASNE PEŁNE
Underground / Independent
united
Veroni smakuj życie
vipromin
Vitana
Vivolino
VivoLoVin
VM VILLA METRO BUSINESS HOUSE
Vobro Michaś Batonik MOCNO orzechowy
VU MAG
Wait High
Low Ready Zero AlcoBlow On/Oﬀ Passive
Walter
WARZONE TRADYCYJNIE ORZEŁ
watch.it

2

444302
444029
444033
443920
444389
443972
444288
444273
443946
444376
444059
444058
444060
444349
444034
444053

444147
444157
443973
444223
443919
444209
444118
444116
444324
444043
444198
443891
443980
444265
444185
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Wędzarnicza Brać
Wielka Wieniecka
Premium naturalna woda mineralna
WIENIEC ZDRÓJ
WIENIEC ZDRÓJ
WIENIEC ZDRÓJ
Wok`n`Roll WROCŁAW
WOO THAI
WOO
World Class Software Skills
World Fan Club Football
WROCLAVIA
WYBÓR RODZICÓW
Consumer Award inspired by Kind + Jugend
X DINX CREATIVE
X DINX DIGITAL
X DINX GADGETS
X DINX GROUP
XAMOFREE
Y EXPERIMENT
Z PIEKARNIKA
Z ZBROJOWNIA
ZAKARPACKI ZEOLIT
Zawsze na fali
Zdrovit
Zdrowa ONA
Zdrowa ONA
ZDROWE Pudełko
ZDROWY WYCISK
ZIMOAKTYWNI.PL
Złota Dolina
ZoZo design
ŻELAZKO ZMARSZCZEK
Żubroﬀ ka

2

444286
444365
444364
444367
444369
444201
444200
444199
444137
443896
444203
443873
444128
444125
444129
444126
443886
444160
444387
444095
444329
444189
444133
443884
443887
443903
444182
444300
444295
444056
443988
444159

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
399651
905958
1041594
1054274
1129014
1159300
1182886
1184344
1214783
1231491
1250922
1261982
1262021
1262032
1262047
1262120
1262126
1262212
1262293
1262298
1262304
1262308
1262320
1262321
1262322
1262324
1262382
1262396
1262400
1262410
1262426

URANOX
1
BULA
25
CLAMEX
6, 20
P-System
CFE: 21.01.15, 26.13.25
6, 20
FAYAT
CFE: 26.04.03, 27.05.17
36
AMPLIVAL
5
UNAGRANDE
CFE: 28.05.00
29
ELEMENT
CFE: 21.03.01, 24.13.25, 24.17.02,
2
27.05.08, 29.01.15
CHARLIE’S
32
DataRobot
42
Van Gogh Alive
41
DEVELOR
CFE: 27.05.01
38, 41, 42
COLLECTOR BY
CFE: 02.09.01, 26.01.16
35, 38, 41, 45
YUMIZEN
5, 10
CFE: 05.05.01, 25.01.15,
33, 35
28.05.00, 29.01.15
LINHAI
CFE: 26.04.18, 27.05.24
12
REWHITE
1
CFE: 07.01.08, 25.01.06,
44
28.05.00, 29.01.12
CFE: 15.07.01, 26.05.16, 29.01.13
9, 25
Youniq decorations
CFE: 27.05.15, 29.01.13
20, 24, 27, 35, 39
BAUKRAFT
4, 6, 11, 17, 19
GINA
CFE: 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01
9, 35, 38, 42
MYLAMPIN
5
DARGIDAL
5
BROTUBIL
5
LAYALEN
5
SHINES
CFE: 01.03.02, 27.05.01
7
Bjobj your ecology.
CFE: 26.01.06
3
CFE: 28.03.00
7
FLC Family-like Care
CFE: 24.13.01, 27.05.10, 29.01.13
12, 37
CLICK & PIZZA
CFE: 08.07.04, 24.17.25,
35, 43
26.04.16, 29.01.13

1262469
1262479
1262490
1262521
1262577
1262609
1262710
1262721
1262752
1262754
1262774
1262813
1262819
1262865
1262987
1263058
1263065
1263067
1263077
1263117

1263212
1263256
1263321
1263370
1263415
1263457
1263493
1263503
1263504
1263505

TULLEX
WUDOTAL
NIFLOFIN
ARCHE VISTA.
CFE: 03.07.16
DANIEL KLEIN
CFE: 27.05.01
Versal
m arin
CFE: 24.17.25, 26.01.03,
27.05.01, 29.01.13
TRIBIT
Amour Dolci
CFE: 27.05.01
GLOBALONE
CFE: 26.03.23
dmi
CFE: 27.05.01, 29.01.03
THE FRESHPAK KING
NUTRADERM
X-CASA
CFE: 28.05.00
sor
CFE: 26.04.18, 27.05.24,
29.01.15
ARDENCE
DIVUS
CFE: 26.02.09
BERTOLOTTO
DIGITS

XPOOOS
LOKRING
CYBER EDGE
Bank 4YOU
CFE: 26.05.18, 29.01.13
WALMARK - Better
choices, better health,
better lives
Greenvinyl
CFE: 26.15.25, 29.01.03
Pepperstone
ROJUZDA
REBLOZEL
ROJUSNA

5
5
5
37, 42
9, 14, 18, 25
2, 16
25
1
30
9, 35, 36, 38, 45
20, 35, 40, 42
34
3, 5, 10, 44
9, 11, 16
32, 33
3, 5, 29, 30, 32
7, 8, 9, 11, 12, 14, 16,
20, 21, 24, 25
9, 42
6, 19, 20, 24, 37, 42
7, 9, 10, 11,
12, 16, 28, 35,
36, 37, 38, 39,
41, 42, 44, 45
25
6, 7
42
9, 36
3, 5, 35

19
36
5
5
5

Wykaz klasowy rejestracji międzynarodowej
znaków towarowych z wyznaczeniem polski

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

399651,

1262126,

1262721

2

1184344,

1262609

3

1262396,

1262819,

1263058,

1263415

4

1262304

5

1159300,
1262479,
1263505

1262032,
1262490,

1262320,
1262819,

1262321,
1263058,

1262322,
1263415,

6

1041594,

1054274,

1262304,

1263077,

1263256

7

1262382,

1262400,

1263065,

1263117,

1263256

8

1263065

9

1262293,
1263117,

1262308,
1263370

1262577,

1262754,

10

1262032,

1262819,

1263117

11

1262304,

1262865,

1263065,

1263117

12

1262120,

1262410,

1263065,

1263117
1263117

14

1262577,

1263065

16

1262609,

1262865,

1263065,

17

1262304

18

1262577

19

1262304,

1263077,

1263457

1054274,

1262298,

20

1041594,

21

1263065

24

1262298,

1263065,

1263077

25

905958,

1262293,

1262577,

27

1262298

28

1263117

29

1182886,

1263058

30

1262752,

1263058

32

1214783,

1262987,

33

1262047,

1262987

1262324,
1263503,

1262469,
1263504,

1262865,

1263065,

1263067,

1262774,

1263065,

1263077

1262710,

1263065,

1263212

1262754,

1262774,

1263067,

1263077,

1263058

34

1262813

35

1262021,
1263117,

1262047,
1263415

1262298,

1262308,

1262426,

36

1129014,

1262754,

1263117,

1263370,

1263493

37

1262410,

1262521,

1263077,

1263117

38

1261982,

1262021,

1262308,

1262754,

39

1262298,

1263117

40

1262774

41

1250922,

1261982,

1262021,

1263117

42

1231491,
1263117,

1261982,
1263321

1262308,

1262521,

1263117

1262774,
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43

1262426

44

1262212,

1262819,

1263117

45

1262021,

1262754,

1263117

113

SPROSTOWANIE
Nr BUP
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KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP uprzejmie
zawiadamia, że istnieje możliwość prenumeraty na rok 2016 nw.
wydawnictw:
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO”

–

BUP

„WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO”

–

WUP

Koszt rocznej prenumeraty BUP (26 numerów x 16,80 zł)
Koszt rocznej prenumeraty WUP (12 numerów x 21,00 zł)

– 436,80 zł
– 252,00 zł

Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:
NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 31 października 2015 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: (22) 579 01 07
		
(22) 579 01 13
		
(22) 579 02 24
fax: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.pl

