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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101  
ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie 
Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłosze-
niach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzyna-
rodowej 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 użytko-
wych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony 
lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia 
patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozu-
mienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opubli- 
kowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym  
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, zastrze-

żenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
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 nad-

syłać 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 Urzę-

dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia. Celowe jest podanie in- 
nych 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. 943/2015.



Biuletyn
urzędu Patentowego
Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Nr 25 (1094) Rok XLIII

A.  OgłOSzeNIa  O  zgłOSzONyCh  W  POlSCe  
WyNalazkaCh  

I  WzOraCh  uŻytkOWyCh

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

(21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(31) – numer zgłoszenia priorytetowego
(32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
(61) – nr zgłoszenia głównego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba  

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
(72) – nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
(97) –  data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące  
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

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

*) nie podaje się kodu PL



I.  WyNalazkI

DZIAŁ A

PODStaWOWe  POtrzeBy  luDzkIe

A1 (21) 408331 (22) 2014 05 26

(51) A01K 47/04 (2006.01)

(71) BAKIER SŁAWOMIR, Grabówka; KARSKI STANISŁAW, 
Jasienica Dolna; KARSKI MAREK, Szczecin;  
CHORBIŃSKI PAWEŁ, Brzezina

(72) BAKIER SŁAWOMIR; KARSKI STANISŁAW;  
KARSKI MAREK; CHORBIŃSKI PAWEŁ

(54) Węza pszczela
(57) Przedmiotem wynalazku jest wykonanie węzy pszczelej z wo-
sku pszczelego, która w celu podwyższenia jej wytrzymałości me-
chanicznej jest dodatkowa zbrojona - wzmacniana siatką z cienkie-
go włókna. Siatka wzmacniająca węze w postaci tkaniny może być 
wykonana z plastiku np. poliamidu, który może być wykorzystywa-
ny do kontaktu z żywnością lub materiałów naturalnych takich jak 
np. bawełna, jedwab. Siatka w całości jest zatopiona w wosku. Węza 
tak wykonana może być wykorzystywana w sposób analogiczny 
jak tradycyjna. Tak samo wtapiana na druty znajdujące się w ramce 
i tak samo jest z niej wytapiany jest wosk po zużyciu plastrów. Siat-
ka po przetopieniu woszczyny z węzą przechodzi do zboin. Węza 
zbrojona siatką charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mecha-
niczną oraz odpornością na temperaturę. Dzięki czemu uzyskuje 
się mniejsze straty związane z niszczeniem plastrów w trakcie wi-
rowania i transportu uli. Węza zbrojona siatką umożliwia wirowanie 
plastrów z wyższą prędkością obrotową a tym samym zwiększa 
pozyskanie miodu z plastrów.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408427 (22) 2014 06 03

(51) A01K 87/08 (2006.01) 
 A01K 87/06 (2006.01)

(71) DUDZIAK JANUSZ, Kolonia Skrobów
(72) DUDZIAK JANUSZ

(54) zintegrowana rękojeść z uchwytem kołowrotka
(57) Przedmiotem wynalazku jest zintegrowana rękojeść z uchwy-
tem kołowrotka, przeznaczona dla wszelkiego rodzaju wędzisk 
zarówno amatorskich jak i wyczynowych. Zintegrowana rękojeść 
z uchwytem kołowrotka ma kształt wydłużonego korpusu (1), za-
opatrzonego w przelotowy otwór do mocowania wędziska, którego 
oś jest ustawiona pod kątem do osi podłużnej uchwytu i podstawy 
stopki kołowrotka. Korpus (1) ma owalny przekrój poprzeczny i po-
siada ukośną górną ściankę oraz ukośną dolną ściankę (4’), na któ-
rych przeciwległych końcach rozmieszczone są skrajnie wypukło-
ści. Dolna ścianka (4’) jest wyposażona w korzystnie czworoboczny 
kanał (5), w którym osadzony jest rygiel (7).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408431 (22) 2014 06 03

(51) A01N 1/02 (2006.01) 
 G01N 33/48 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) SKÓLMOWSKA MAGDALENA; KMIEĆ MAREK;  
OGOŃSKI TADEUSZ

(54) Preparat do rozrzedzalnika nasienia knura 
i sposób otrzymywania preparatu  
do rozrzedzalnika nasienia knura

(57) Preparat do rozrzedzalnika nasienia knura, charakteryzuje się 
tym, że stanowi go kapsułka lipidowo - enzymowa ALEC-LCCD4, 
w której składniki lipidowe - cholesterol i lecytyna (Chol/Lec) są po-
łączone w stosunku molowym nie mniejszym niż 2:3, a enzymy an-
tyoksydacyjne - katalaza (CAT) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) 
są połączone kowalencyjnie, za pomocą aldehydu dekstranu (AD) 
w stosunku molowym nie mniejszym niż 1:1 (na jeden monomer 
katalazy przypada nie mniej niż 1 monomer dysmutazy ponad-
tlenkowej) z zachowaniem aktywności katalitycznych. Sposób 
otrzymywania preparatu charakteryzuje się tym, że aldehyd dek-
stranu (AD) otrzymany z dekstranu (D), który utlenia się nadmiarem 
NaIO4 w czasie 20 minut, w temperaturze 30°C, miesza się w sto-
sunku molowym ≥ 3:20 z katalazą (CAT) rozpuszczoną w 30 mmol/l  
buforze węglanowym o pH 9,0 i inkubuje 24 godziny w tempera-
turze 4°C. Zmodyfikowaną kowalencyjnie katalazę CAT-AD miesza 
się w stosunku molowym ≥ 1:4 z dysmutazą ponadtlenkowa (SOD) 
rozpuszczoną w buforze węglanowym o stężeniu 30 mmol/l 
i pH 9,0 i pozostawia do inkubacji na 24 godziny w temperaturze 4°C. 
Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodaje się NaBH4 o stężeniu 
1 g/l, pozostawia na 24 godziny, po czym dializuje wobec wody 
destylowanej przez 16 godzin, a otrzymany koniugat CAT-AD-SOD 
zamyka się w liposomy lecytynowo-cholesterolowe (Lec/Chol) 
otrzymując preparat lipidowo-enzymowy ALEC-LCCD4 w postaci 
kapsułki.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408311 (22) 2014 05 23

(51) A23C 9/13 (2006.01) 
 A23L 1/10 (2006.01)

(71) MIETLICKA VIOLETTA MŁYN NIEDŹWIADY, Kalisz
(72) MIETLICKA VIOLETTA

(54) Jogurt
(57) Przedmiotem wynalazku jest jogurt, w którym jako dodatek 
zastosowano zmielone łuski gryki. Zmieloną łuskę gryki, korzystnie 
o rozdrobnieniu od 100 do 300 mikrometrów, dodaje się do jogurtu 
w ilości 2-10% wagowych. Do jogurtu dodaje się także ewentualnie 
do 5% wagowych innych źródeł błonnika pokarmowego, korzystny 
jest także dodatek np. otrębów owsianych. Jogurt z dodatkiem roz-
drobnionej łuski gryczanej ma delikatny aromat, charakterystyczny 
dla gryki, a ewentualny dodatek neutralnych smakowo otrębów 
owsianych pozwala na uzyskanie produktu jednolitego pod wzglę-
dem konsystencji.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408458 (22) 2014 06 06

(51) A23C 19/04 (2006.01) 
 A23C 19/068 (2006.01) 
 A23C 19/06 (2006.01) 
 C12N 9/64 (2006.01)
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(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków

(72) DOMAGAŁA JACEK; WIETESKA-ŚLIWA ILONA

(54) Sposób wytwarzania sera podpuszczkowego 
niedojrzewającego miękkiego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sera pod-
puszczkowego niedojrzewającego miękkiego, przeznaczonego 
do bezpośredniego spożycia do 14 dni od daty produkcji przez 
konsumenta finalnego, charakteryzujący się tym, że równocześnie 
z dodatkiem podpuszczki, dodawanej w takiej ilości, aby uzyskać 
skrzep po 2 godzinach, dodaje się preparat zawierający enzym 
transglutaminazę w ilości 2 U/g białka, rozpuszczony wcześniej 
w mniejszej ilości mleka, który to dodatek wydłuża czas krzepnięcia 
o 0,5 godziny, czyli do 2,5 godzin, następnie postępuje się tak, jak 
w znanym sposobie wytwarzania, tj. po pokrojeniu skrzepu na sze-
ściany 2 cm x 2 cm x 2 cm pozostawia się go w spokoju na 30 minut, 
delikatnie mieszając co 5 minut, przenosi się go do form, w których 
następuje samoprasowanie w temperaturze początkowo 28°C, 
potem 22°C i odwracanie co 4 godziny, potem następuje solenie 
w solance 16% przy pH 4,8-5,0 w temperaturze od 12 do 14°C, pa-
kowanie i przechowywanie chłodnicze.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408310 (22) 2014 05 23

(51) A23L 1/10 (2006.01)

(71) MIETLICKA VIOLETTA MŁYN NIEDŹWIADY,  
Kalisz

(72) MIETLICKA VIOLETTA

(54) zastosowanie mielonej łuski gryki do wytwarzania 
suplementu diety

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mielonej łuski 
gryki do wytwarzania suplementu diety, gdzie do zmielonej łuski 
gryki, korzystnie o rozdrobnieniu od 100 do 300 mikrometrów, do-
daje się substancje pomocnicze spajające i poślizgowe i formuje 
się, szczególnie w postaci tabletek lub kapsułek. Korzystnie, gdy 
jednorazowa dawka mielonej łuski gryki wynosi 250 mg. Zastoso-
wanie mielonej łuski gryczanej do wytwarzania suplementu diety 
w formie farmaceutycznej pozwała na wzbogacenie codziennej 
diety cenne w składniki pokarmowe, zwłaszcza antyoksydanty, wi-
taminy z grupy B oraz minerały, w postaci łatwej do przyjęcia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408465 (22) 2014 06 06

(51) A23L 1/16 (2006.01) 
 A23L 1/10 (2006.01) 
 A21D 2/36 (2006.01)

(71) DOMINO LESŁAW, Chełm; ŁOŚ MACIEJ BENEDYKT, 
Lublin

(72) DOMINO LESŁAW; ŁOŚ MACIEJ BENEDYKT

(54) Ciasto pierogowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest ciasto pierogowe na bazie mąki 
pszennej i wody sporządzone metodą tradycyjną, zawierające 
mieszaninę mąki pszennej i razowej w stosunku 1 : 0,15-1 : 4 oraz 
korzystnie lepiszcze spożywcze w proporcjach 0,05-0,1 części wa-
gowych w odniesieniu do użytej mąki. Korzystnie, gdy jako mąkę 
razową stosuje się mąkę pszenną razową albo mąkę żytnią razową 
lub ich mieszaninę.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408384 (22) 2014 05 30

(51) A23L 3/26 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) GRABOWSKI MACIEJ; DĄBROWSKI WALDEMAR; 
BALCERAK MICHAŁ; HOŁUB MARCIN;  
KALISIAK STANISŁAW

(54) Sposób sterylizacji przypraw
(57) Sposób sterylizacji przypraw, z wykorzystaniem zimnej pla-
zmy, charakteryzuje się tym, że sterylizację prowadzi się w ciśnieniu 
atmosferycznym, w atmosferze argonu lub powietrza, w tempera-
turze od 19 do 85°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408357 (22) 2014 05 28

(51) A24C 5/35 (2006.01) 
 B65G 47/74 (2006.01)

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom

(72) UGREWICZ GRZEGORZ

(54) urządzenie zaworowe do przełączania przepływu 
masowego artykułów prętopodobnych w kanałach 
transportowych przemysłu tytoniowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie zaworowe do prze-
łączania przepływu masowego artykułów prętopodobnych prze-
mysłu tytoniowego, między co najmniej dwoma nierównoległymi 
względem siebie transportowymi kanałami podającymi artykuły 
prętopodobne a transportowym kanałem odbierającym artykuły 
prętopodobne lub między transportowym kanałem podającym 
artykuły prętopodobne a co najmniej dwoma nierównoległymi 
względem siebie transportowymi kanałami odbierającymi artykuły 
prętopodobne, zawierające co najmniej jeden obrotowy element 
przełączający przepływ masowy zawierający kanał przelotowy dla 
przekazywania przepływu masowego między transportowym ka-
nałem podającym a transportowym kanałem odbierającym, przy 
czym obrotowy element przełączający ma różne położenia kątowe 
względem swojej zasadniczo poziomej osi obrotu umożliwiające 
łączenie poszczególnych kanałów podających i odbierających, 
charakteryzujące się tym, że w obrotowym elemencie przełącza-
jącym (4) znajduje się, co najmniej jeden zespół transportowy (5) 
usytuowany przy ścianie (7a) kanału przelotowego (7) obrotowego 
elementu przełączającego (4), przy czym zespół transportowy (5) 
posiada odcinek roboczy (8a, 8b) wspomagający przepływ ma-
sowy artykułów prętopodobnych (E) przez kanał przelotowy (7) 
w kierunku od kanału podającego (2) do kanału odbierającego (3).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 408382 (22) 2014 05 30

(51) A42B 3/30 (2006.01) 
 B60Q 1/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa
(72) PACZKOWSKI ARTUR; GOLLER PAWEŁ; 

ZIELIŃSKI WIESŁAW; BURLIŃSKI ROBERT

(54) Sposób zdalnego przekazywania poleceń 
i informacji dla osób niesłyszących,  
zwłaszcza motocyklistów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zdalnego przekazy-
wania poleceń i informacji dla osób niesłyszących, zwłaszcza przy 
szkoleniu i egzaminowaniu motocyklistów na prawo jazdy. Osoba 
niesłysząca korzysta z kasku, który ma co najmniej 5 punktów czu-
łych na sygnały radiowe nadawane z innego pojazdu przez instruk-
tora lub egzaminatora i rozpoczyna jazdę po otrzymaniu impulsu 
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na czole „na wprost”. Następne impulsy otrzymane na skroni lewej 
oznaczają jazdę „w lewo”, na skroni prawej, jazdę „w prawo”, a im-
puls otrzymany na potylicę oznacza „stop”. Ponadto w przypadku 
wykrycia pojazdu uprzywilejowanego, zbliżającego się do motocy-
kla, włącza się sygnał ostrzegawczy na szczycie głowy motocyklisty. 
Zamiast kasku osoba niesłysząca może mieć inne nakrycie głowy, 
względnie punkty czułe na sygnały radiowe mogą być umieszczo-
ne na innych elementach ubrania, opaskach itp.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408409 (22) 2014 06 02

(51) A47B 96/00 (2006.01) 
 E06B 3/54 (2006.01) 
 B32B 17/06 (2006.01) 
 A47B 67/02 (2006.01)

(71) STOBBA ADAM PRESTIGE GLASS, Kokoszkowy
(72) STOBBA ADAM

(54) Sposób wytwarzania drzwiczek lustrzanych, 
zwłaszcza do mebli łazienkowych

(57) Sposób wytwarzania drzwiczek lustrzanych, zwłaszcza 
do mebli łazienkowych produkowanych w warunkach zakła-
dowych o wilgotności 40% oraz temperaturze 19°C polegający 
na cięciu tafli lustrzanych na wymagany wymiar, mycie i spraw-
dzenie jakościowe pociętych formatów, fazowanie części forma-
tek, piaskowanie części formatek elektrokorundem o granulacji 
od 80 do 120 mikronów, nałożenie taśmy dwustronnej do skleja-
nia wzajemnie formatek o grubości od 0,18 do 0,23 mm i szeroko-
ści od 15 do 27 mm z siłą 10 do 15 N/cm2 w czasie 10 s, wiercenie 
otworów pod uchwyty, szlifowanie krawędzi poprzez szlif prosto-
liniowy z prędkością 3 m/s lub nieregularny, mycie, charakteryzu-
je się tym, że mycie prowadzi się w roztworze wody osmotycznej 
w temperaturze 30°C strugą o natężeniu 16 Bar, jednocześnie 
przygotowuje się płytki montażowe zawiasów do połączenia 
z przygotowanymi formatami lustrzanymi poprzez mechaniczne 
zdarcie powierzchni przylgowych do uzyskania chropowatości 
powierzchni wynoszącej Ra 1,25 po czym dociska się zawiasy 
do powierzchni szybowej siłą od 20 do 25 N/cm2 w czasie 2 s 
i poddaje procesowi grzania ułożonych pakietów do temperatu-
ry 0 do 50°C w czasie 28 do 30 min. po czym wygrzewa w tem-
peraturze 50°C w czasie od 37 do 43 min, po czym podgrzewa 
do temperatury 90°C w czasie 19 do 21 min, po czym wygrzewa 
w temperaturze 90°C w czasie od 12 do 15 min po czym pod-
grzewa do temperatury 180°C w czasie 89 do 91 min i stopnio-
wo schładza do temperatury otoczenia w czasie 58 do 62 min,  
po czym poddaje procesowi pakowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408358 (22) 2014 05 28

(51) A47F 1/12 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Małe

(72) MARCZUK ADAM

(54) Platforma ekspozycyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest platforma ekspozycyjna umoż-
liwiająca przesuwanie eksponowanych towarów na powierzch-
ni ekspozycyjnej. Platforma, wykonana jest z tektury lub kartonu 
i może stanowić samodzielną płytę ekspozycyjną np. w postaci tacy 
lub półkę regałów ekspozycyjnych i innych tego typu konstrukcji. 
Powierzchnię ekspozycyjną platformy stanowi górna płaszczyzna 
płyty nośnej (1) platformy, która wykonana jest z co najmniej jed-
nego wykroju, przy czym powierzchnia ekspozycyjna (2) posiada 
co najmniej jedną szczelinę łączącą stanowiącą prowadnicę suwa-
ka, przy czym na krawędzi przedniej płyty nośnej (1) zamocowana 
jest co najmniej jedna kotwica przednia (10) z umieszczoną w osi 
prowadnicy strefą zaczepu (11) dla elementu sprężystego (12), a ele-
ment sprężysty (12) jest zaczepiony z jednej strony w strefie zacze-
pu (11) kotwicy przedniej (10), a z drugiej strony o hak zaczepowy 
suwaka, przy czym suwak składa się z podstawy (19) przesuwającej 

się po powierzchni ekspozycyjnej (2) ponad szczeliną prowadzącą 
oraz z płytki dociskowej (20) napierającej na towar i powodującą 
przesuwanie całego szeregu towarów w kierunku przedniej części 
platformy.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408398 (22) 2014 06 02

(51) A47G 1/00 (2006.01) 
 C03C 19/00 (2006.01) 
 B44C 5/00 (2006.01)

(71) ZAWADZKI ARTUR STUDIO GRAFIKI-DRUKARNIA,  
Osiek Mały

(72) ZAWADZKI ARTUR

(54) Sposób wytwarzania luster z grafiką
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania luster la-
minowanych z grafiką, mający zastosowanie do wytwarzania luster 
łazienkowych i do innych pomieszczeń mieszkalnych, gdzie wy-
magane są wysokie właściwości estetyczne lustra. Charakteryzuje 
się tym, że powłokę lustrzaną (2) i warstwę ochronną (3) w strefie 
nanoszonej grafiki (5) usuwa się z tafli szklanej (1), z kolei na podkład 
nakłada się grafikę (5) i trwale laminuje z powierzchnią wewnętrzną 
tafli szkła (1) przy użyciu folii EVA (4).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408376 (22) 2014 05 30

(51) A47G 29/00 (2006.01) 
 A47F 5/00 (2006.01) 
 A47F 7/00 (2006.01)

(71) DPH COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) JANKOJĆ MARCIN

(54) uchwyt do półki, zwłaszcza sklepowej i zestaw 
obejmujący taki uchwyt

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do półki, z zagłębie-
niem wzdłuż jej frontowej krawędzi, zwłaszcza półki sklepowej, 
stanowiący ukształtowany przestrzennie pręt, charakteryzujący się 
tym, że obejmuje co najmniej pierwszy skrajny element konstruk-
cyjny i drugi skrajny element konstrukcyjny, każdy z nich posiadają-
cy część zawiniętą (3), dostosowaną kształtem i wymiarami do za-
głębienia w półce, która to część zawinięta w użytkowaniu chowa 
się w zagłębieniu, część frontową (5), która w użytkowaniu jest 
zasadniczo pionowa, łącznik górny (6) umieszczony pomiędzy czę-
ścią zawiniętą a częścią frontową (5), część tylną (7), której wierzcho-
łek (8) przystosowany jest do tego, aby opierać się o dno półki oraz 
łącznik dolny (10) pomiędzy częścią frontową (5) a częścią tylną (7), 
przy czym do części frontowej (5) co najmniej jednego ze skraj-
nych elementów konstrukcyjnych przymocowany jest element 
nośny, zaś wierzchołek części tylnej (8) w użytkowaniu znajduje się 
powyżej wierzchołka części zawiniętej. Przedmiotem wynalazku 
jest również zestaw obejmujący taki uchwyt oraz półkę, zwłasz-
cza sklepową, o powierzchni nośnej, posiadającej od swojej stro-
ny frontowej zagłębienie, przebiegające wzdłuż półki, utworzone  
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ze ścianki pierwszej, łączącej się z dnem o powierzchni zasadniczo 
poziomej, znajdującym się poniżej dna półki, oraz dalej przecho-
dzącym w ściankę drugą o powierzchni zasadniczo pionowej.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 408316 (22) 2014 05 29

(51) A61B 5/22 (2006.01) 
 G01L 5/00 (2006.01)

(71) WOŹNIAKIEWICZ PIOTR, Michałowice
(72) WOŹNIAKIEWICZ PIOTR

(54) trzonek pomiarowy, zwłaszcza do ćwiczeń 
sportowych

(57) Trzonek pomiarowy, zwłaszcza do ćwiczeń sportowych, przy-
stosowany jest do trzymania w dłoniach i przeznaczony do moni-
torowania ćwiczeń sportowych lub prac z narzędziami ręcznymi, 
zwłaszcza jako specjalistyczne urządzenie treningowe do wypo-
sażenia klubów fitness. Urządzenie zawiera miernik wartości oraz 
kierunku działania siły przyspieszenia oraz czujniki, mierzące ilość 
obciążenia znajdującego się na trzonku. Pomiary wartości sił prze-
syłane są do urządzenia zewnętrznego typu komputer, tablet 
czy telefon.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408447 (22) 2014 06 05

(51) A61G 5/08 (2006.01) 
 A61G 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) MIECHOWICZ SŁAWOMIR; FUDALI PAWEŁ

(54) Wózek, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
(57) Wózek charakteryzuje się tym, że regulowane zawieszenie 
wózka jest w postaci ramy (1), do której na przegubie obrotowym (2), 
umieszczonym w jej środkowej części, jest przymocowane jednym 
końcem, obrotowo wychylne ramię (3), zaś na przeciwległym koń-
cu jest przytwierdzone siedzisko (4) i ruchome oparcie (5). Ramię (3) 
jest wsparte na siłowniku (8). Zamocowanie siłownika (8) jest po-
przez obrotowe przeguby końcowe. Wózek posiada parę podnóż-
ków (12), położonych po jego bokach i podwieszonych wychylnie 
do ramienia (3). Podwieszenie podnóżków (12) jest poprzez prę-
ty (10), które są połączone wychylnie do ramienia (3) i ramy (1) oraz 
między sobą obrotowymi przegubami środkowymi (11). Oparcie (5) 
wózka jest zamocowane obrotowo na zatrzaskowym zawiasie (6), 
na którym jest zablokowane w położeniu roboczym, zaś w czasie 
wsiadania albo zsiadania jest wsparte na meblu, stanowiąc po-
most między nim a wózkiem. Ponadto oparcie (5) jest wyposażone 
w dwa ruchome podłokietniki (7), rozmieszczone po jego bokach. 
Na ramie (1) są osadzone regulowane wahacze (14), na końcach 
których są osadzone obrotowo piasty (15) kół (16), a w piastach (15) 
są umieszczone silniki napędowe wraz z mechanizmami skrętu.  

Wózek posiada napęd elektryczny i obudowę z owiewkami. Podpar-
cie ciała użytkownika podczas jazdy stanowią łącznie co najmniej 
siedzisko (4), podnóżki (12) i/lub podpórka piersiowa (17). Wynala-
zek znajduje zastosowanie zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, 
do ułatwienia wsiadania oraz wysiadania z wózka.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 408448 (22) 2014 06 05

(51) A61K 8/03 (2006.01) 
 A61K 8/92 (2006.01) 
 A61K 8/97 (2006.01) 
 A61Q 19/00 (2006.01)

(71) LITWINOW WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa
(72) LITWINOW WŁADYSŁAW

(54) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnej emulsyjno- 
-żelowej dwukolorowej spirali do pielęgnacji skóry 
okolic oczu i dozowania jej w przezroczyste tuby

(57) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnej emulsyjno-żelowej 
dwukolorowej spirali do pielęgnacji skóry okolic oczu i dozowania 
jej w przezroczyste tuby polegający na przygotowaniu dwóch jed-
nocześnie dozowanych form kosmetycznych, emulsji i żelu, charak-
teryzuje się tym, że wytworzone formy kosmetyczne emulsji o gę-
stości od 920 do 930 kg/m3 w temperaturze 22°C i żelu o gęstości 
od 980 do 995 kg/m3 w temperaturze 22°C dozuje się do tub o po-
jemności 30 ml, jednocześnie ze zróżnicowaną prędkością wtłacza-
nia odpowiednio dla żelu 27 ml/0,75 s oraz dla emulsji 3 ml/0,75 s 
i wprowadza tym samym do tuby w proporcji 10 : 1, przy czym tuby 
przed napełnianiem podnosi się na wysokość 7 cm od początko-
wego poziomu (poziom „0”) i stopniowo upuszcza się do począt-
kowego poziomu (do poziomu „0”) i okręca podczas wtłaczania 
żelu w ilości 90% objętości tuby, a emulsję w ilości 10% objętości 
tuby zadawanych z różną prędkością, uzyskując dodatkowy efekt 
estetycznego wypełnienia w przeźroczystej tubie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408299 (22) 2014 05 23

(51) A61K 8/97 (2006.01) 
 A61K 8/36 (2006.01) 
 A61K 8/37 (2006.01) 
 A61K 8/87 (2006.01) 
 A61Q 3/02 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) RAGAŃSKA PAULINA; CZECH ZBIGNIEW;  
MALKO MARIUSZ WŁADYSŁAW

(54) Przeciwgrzybiczny lakier do paznokci
(57) Przeciwgrzybiczny lakier do paznokci według wynalazku za-
wierający bazę polimerową i środek przeciwgrzybiczny, charaktery-
zuje się tym, że środek przeciwgrzybiczny stanowi od 0,1 do 5% wa-
gowych, w odniesieniu do masy bazy polimerowej R-(+)-limonenu, 
zaś bazę polimerową stanowi fotoreaktywny lakier zbudowany 
na bazie 50-80% wagowych uretanoakrylanu, 10-30% wagowych 
wielofunkcyjnego metakrylanu, 5-15% wagowych metakrylanu 
alkilowego, 1-10% wagowych kwasu metakrylowego, 0,5-10% wa-
gowych fotoinicjatora oraz 0,1-2% wagowych octanu butylu, przy 
czym udział procentowy wszystkich składników bazy polimerowej 
wynosi 100%.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408308 (22) 2014 05 23

(51) A61K 8/97 (2006.01) 
 A61Q 19/10 (2006.01)

(71) WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, 
Rzeszów

(72) NIZIOŁ-ŁUKASZEWSKA ZOFIA; BUJAK TOMASZ;  
GAWEŁ-BĘBEN KATARZYNA; RYBCZYŃSKA KAMILA
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(54) kompozycja kosmetyczna do pielęgnacji 
lub mycia skóry lub włosów

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja kosmetyczna 
do pielęgnacji lub mycia skóry lub włosów, zwłaszcza w posta-
ci mydeł, szamponów, żeli, emulsji, płynów i olejków, peelingów 
jak również preparatów do demakijażu oraz higieny intymnej. 
Kompozycja kosmetyczna do pielęgnacji lub mycia skóry lub wło-
sów charakteryzuje się tym, że zawiera ekstrakt ze stewii w ilości 
od 0,1 do 30% całości układu oraz by ekstrakt stewii stosowany 
w kompozycji miał stężenie będące rezultatem ekstrakcji rozpusz-
czalnikowej w relacji 5 do 50% stewii w stosunku do rozpuszczalnika.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408420 (22) 2014 06 03

(51) A61K 9/22 (2006.01) 
 A61K 9/52 (2006.01) 
 A61K 47/10 (2006.01) 
 A61K 47/30 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH  
WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) MUSIAŁ WITOLD; DRYŚ ANDRZEJ; GOLONKA IWONA; 
WÓJCIK-PASTUSZKA DOROTA

(54) Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej 
o przedłużonym oddziaływaniu substancji 
leczniczych z błoną śluzową żołądka  
oraz kompozycja farmaceutyczna

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tabletki 
flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych 
z błoną śluzową żołądka, obejmujący naważanie substancji lecz-
niczych, cukroli, polimerów kwasowych oraz substancji antyadhe-
zyjnych i poślizgowych, zmieszanie tych substancji, wprowadzenie 
do leja tabletkarki i wytłoczenie tabletek o średnicy od 4-28 mm 
z siłą nacisku od 50 do 100000 N, przy czym substancję leczniczą 
stanowi związek wybrany z grupy obejmującej: chlorowodorek 
pioglitazonu, cefaleksynę, losartan potasu, kaptopryl, diltiazem, 
chlorowodorek chloroheksydyny, a polimer kwasowy stanowi 
0,5% - 94,9% wag. mieszaniny, cukrole stanowią 5,0% - 99,4% wag.  
mieszaniny, substancje antyadhezyjne i poślizgowe stanowią 
0,1% - 0,5% wag. mieszaniny. Przedmiotem wynalazku jest również 
kompozycja farmaceutyczna zawierająca substancję leczniczą, cu-
krole, polimery kwasowe z kwasów organicznych oraz substancje . 
antyadhezyjne i poślizgowe.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408304 (22) 2014 05 23

(51) A61K 31/685 (2006.01) 
 A61P 39/06 (2006.01) 
 A23L 1/30 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław; UNIWERSYTET MEDYCZNY 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) SZUBA ANDRZEJ; NOWACKI DORIAN;  
MARTYNOWICZ HELENA; WOJAKOWSKA ANNA; 
MAZUR GRZEGORZ; BOBAK ŁUKASZ;  
TRZISZKA TADEUSZ

(54) zastosowanie preparatu fosfolipidowego 
z żółtek jaj

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego 
z żółtka jaj - super lecytyny do wytwarzania leku lub jako substan-
cja czynna leku o działaniu antyoksydacyjnym do stosowania przy 
leczeniu chorób albo wspomagająco w terapii chorób o podłożu 
zapalnym. Rozwiązanie dotyczy również zastosowania super lecy-
tyny jako środka farmaceutycznego, suplementu diety, dodatku ży-
wieniowy lub jako składnika preparatów złożonych do stosowania 
przeciw wolnym rodnikom lub jako przeciwutleniacza.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408335 (22) 2014 05 23

(51) A61K 31/685 (2006.01) 
 A61P 29/00 (2006.01) 
 A23L 1/30 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław; UNIWERSYTET MEDYCZNY 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU,  
Wrocław

(72) SZUBA ANDRZEJ; NOWACKI DORIAN;  
MARTYNOWICZ HELENA; WOJAKOWSKA ANNA; 
MAZUR GRZEGORZ; BOBAK ŁUKASZ;  
TRZISZKA TADEUSZ

(54) zastosowanie preparatu fosfolipidowego 
z żółtka jaj

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowe-
go z żółtka jaj, zwanego super lecytyną, do wytwarzania leku lub 
jako substancja czynna leku przeciwzapalnego niesteroidowego 
do stosowania przy leczeniu, łagodzeniu lub profilaktyce stanów 
zapalnych oraz chorób o podłożu zapalnym, zwłaszcza takich jak 
choroby nowotworowe, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca. Rozwiązanie obejmuje również zastosowania super le-
cytyny jako środka farmaceutycznego, suplementu diety, dodatku 
żywieniowego lub jako składnika preparatów złożonych do stoso-
wania w profilaktyce i uzupełnieniu standardowej terapii leczenia 
tych chorób.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408371 (22) 2014 05 29

(51) A61K 31/727 (2006.01) 
 A61K 38/56 (2006.01) 
 A61K 9/10 (2006.01) 
 A61K 9/127 (2006.01)

(71) LIPOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BILMIN KRZYSZTOF; GRIEB PAWEŁ; SZOPIŃSKI PIOTR; 
LAGNER MAREK; PRZYBYŁO MAGDALENA

(54) Żelowa postać soli sodowej heparyny 
do podawania naskórnego, oraz sposób 
jej wytwarzania

(57) Rozwiązanie dotyczy lipidowej nanostrukturalnej postaci soli 
sodowej heparyny do zastosowań naskórnych, o lepkości nie mniej-
szej niż 7000 cP, charakteryzującej się tym, że w jej skład wchodzą: 
heparyna, bądź jej farmaceutycznie dopuszczalna sól, liposomy 
i/lub hydrożel, enzymy proteolityczne pochodzenia roślinnego 
lub ich stabilizowana pochodna, korzystnie chitosan, polijony do-
datnie, rozpuszczalniki organiczne, bufor i substancje żelujące oraz 
opcjonalnie: konserwanty, przeciwutleniacze. Ujawniono również 
sposób wytwarzania lipidowej nanostrukturalnej postaci soli sodo-
wej heparyny do zastosowań naskórnych.

(36 zastrzeżeń)

A1 (21) 408364 (22) 2014 05 29

(51) A61K 33/08 (2006.01) 
 A61K 33/18 (2006.01) 
 A61K 31/19 (2006.01) 
 A61K 31/202 (2006.01) 
 A61K 31/593 (2006.01)

(71) ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(72) REMBIKOWSKA KATARZYNA

(54) kompozycja suplementu diety
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji suplementu diety, jednost-
kowej postaci dawkowania zawierającej tę kompozycję, a także 
zastosowania kompozycji i jednostkowej postaci dawkowania. 
Kompozycja suplementu diety zawiera kwas foliowy, witaminę D3, 
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wielonienasycony kwas tłuszczowy, sól jodkową metalu alkaliczne-
go lub metalu ziem alkalicznych, źródło magnezu oraz substancje 
pomocnicze, przy czym sól jodkową metalu alkalicznego lub me-
talu ziem alkalicznych jest osadzona na nośniku, a źródło magnezu 
jest zasadowym związkiem magnezu. Kompozycja ta może być 
stosowana do profilaktyki niedoboru wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych i/lub niedoboru kwasu foliowego i/lub niedoboru 
witaminy D3, jodu i/lub magnezu.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408301 (22) 2014 05 23

(51) A61K 36/185 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok; 
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,  
Puławy

(72) BAKIER SŁAWOMIR; RÓJ EDWARD; ISIDOROW WALERY; 
STOCKI MARCIN

(54) Sposób uzyskiwania  
substancji czynnych z brzozy

(57) Sposób uzyskiwania substancji czynnych z brzozy polega 
na tym, że jako surowiec wykorzystywane są cienkie gałązki brzo-
zowe o średnicy do 1 cm, które wstępnie są suszone a następnie 
rozdrabniane przez walcowanie, mielenie lub cięcie na drob-
ne wióry oraz mielone do uzyskania frakcji granulometrycznej 
o wartości średniej długości cząstek od 0,5 do 1 mm, korzystnie 
0,8 mm. Z kolei są poddawane procesowi ekstrakcji za pomocą cie-
kłego ditlenku węgla w temperaturze poniżej 50°C przy ciśnieniu 
do 30 MPa. Gałązki mogą pochodzić z dwóch gatunków brzozy: 
omszonej i brodawkowatej. Są one suszone metodą konwekcyjną 
w ciepłym powietrzu lub w innym gazie, np. azocie lub ditlenku 
węgla, lub metodą sublimacyjną po uprzednim zamrożeniu. Proces 
jest realizowany przy obciążeniu od 20 do 80 kg CO2/kg surowca.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408451 (22) 2014 06 06

(51) A61K 38/02 (2006.01) 
 C12P 1/04 (2006.01) 
 C12N 1/20 (2006.01) 
 C12R 1/22 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin; 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź

(72) FIOŁKA MARTA; GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF; 
RZYMOWSKA JOLANTA; SZEWCZYK RAFAŁ

(54) kompleks polisacharydowo-peptydowy  
otrzymany ze szczepu bakterii  
Raoultella ornithinolytica do zastosowania 
w zwalczaniu zakażeń powodowanych  
przez bakterie z rodzaju Mycobacterium

(57) Przedmiotem wynalazku są: kompleks polisacharydowo- pep- 
tydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica 
wyizolowanego z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta i zdepo-
nowanego w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, pod 
numerem 02/01/2009, a także zastosowanie kompleksu polisacha-
rydowo-peptydowego do leczenia zakażeń wywołanych przez 
bakterie z rodzaju Mycobacterium.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408397 (22) 2014 06 02

(51) A62B 1/06 (2006.01) 
 A62B 1/14 (2006.01) 
 A62B 5/00 (2006.01) 
 A62B 35/00 (2006.01)

(71) SORDYL JACEK, Wodzisław Śląski
(72) SORDYL JACEK; POLANEK MAREK

(54) urządzenie do automatycznego opuszczania 
po powstrzymaniu upadku

(57) Urządzenie składa się z korpusu (1) z zamocowanymi elemen-
tami nośnymi (2) dla części składowych. Na pierwszej osi osadzony 
jest bęben linowy (3) z nawiniętą linką (14) i zębatką (4). Na drugiej 
osi osadzone są hamulce odśrodkowy (5) i tarczowy (6) z zębatką. 
Zębatki (4) stanowią przełożenie z bębna linowego (3) na układ ha-
mulcowy . W korpusie (1) urządzenia znajduje się zasobnik (8) linki 
sterowniczej (9) z klapką (10). Do elementów nośnych (2) przymoco-
wany jest zaczep (12) służący do podwieszenia urządzenia do punk-
tu kotwienia w miejscu pracy. Powstrzymanie upadku z wysokości 
powoduje obciążenie urządzenia i przesunięcie sworznia zacze-
pu (12) zwierającego styki włącznika krańcowego (13) zamykające-
go obwód elektryczny z pakietu zasilającego (16) przekazaniem na-
pięcia do układu elektronicznego będącego zwłoką czasową (17), 
która po ustalonym czasie generuje impuls elektryczny do elek-
trorygla (18) otwierając klapkę (10) powodując wyrzucenie linki 
sterowniczej (9). Pociągnięcie za wyrzuconą linkę sterowniczą (9) 
wywołuje zwolnienie zacisku hamulca tarczowego (6) i rozpoczyna 
się proces opuszczania z prędkością kontrolowaną przez hamulec 
odśrodkowy (5).

(6 zastrzeżeń)

DzIał B

rÓŻNe  PrOCeSy  PrzeMySłOWe;  traNSPOrt

A1 (21) 408332 (22) 2014 05 26

(51) B01D 39/20 (2006.01) 
 B22D 11/119 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH, Gliwice; 
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, 
Zabrze; FERRO-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź; INSTYTUT 
ODLEWNICTWA, Kraków

(72) LIPOWSKA BARBARA; WITEK JERZY; ROBAK ZBIGNIEW; 
MUZYKA ROKSANA; ŚCIĄŻKO MAREK;  
OŚCIŁOWSKI ANDRZEJ; ASŁANOWICZ MACIEJ; 
KARWIŃSKI ALEKSANDER; WIELICZKO PIOTR

(54) Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania filtrów 
piankowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest masa do wytwarzania filtrów 
piankowych, będąca mieszaniną proszków ceramicznych i węgla, 
zawieszoną w ciekłym nośniku. Masa zawiera węgiel kamienny 
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spiekający w ilości od 10 do 40% wag., a ciekłym nośnikiem stałej 
mieszaniny ceramiczno-węglowej jest wodny roztwór zolu kwasu 
krzemowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408337 (22) 2014 05 26

(51) B01D 53/85 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK, Gliwice; ICHEMAD-PROFARB SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) BARTELMUS GRAŻYNA; SARZYŃSKI RAFAŁ;  
GĄSZCZAK AGNIESZKA; JAROSZYŃSKI MIECZYSŁAW; 
JASCHIK MANFRED

(54) Bioreaktor strużkowy do oczyszczania gazu 
i sposób oczyszczania gazu

(57) Przedmiotem wynalazku jest bioreaktor strużkowy i sposób 
oczyszczania gazu zwłaszcza powietrza z lotnych związków orga-
nicznych i ich mieszanin trudno rozpuszczalnych w wodzie. Bio-
reaktor strużkowy do oczyszczania gazu charakteryzuje się tym, 
że w zbiorniku (1) umieszczona jest co najmniej jedna warstwa 
inertnego wypełnienia (3) pokrytego aktywnym biofilmem mikro-
organizmów i zraszacz (2) umieszczony w górnej części zbiorni-
ka (1), między wlotem gazu (4) a wypełnieniem (3), przy czym wylot 
oczyszczonego gazu (5) znajduje się w dolnej części pobocznicy 
zbiornika (1), zaś w stożkowej dennicy (6) umieszczone są zawory (7) 
układu regulacji poziomu cieczy cyrkulującej. Sposób oczyszczania 
gazu charakteryzuje się tym, że gaz transportowany jest współprą-
dowo z cieczą przez inertne złoże pokryte aktywnym biofilmem 
mikroorganizmów, przy czym złoże jest zraszane w sposób ciągły 
roztworem soli mineralnych w ilości 5 do 20 m3/m2h, zaś oczyszcza-
ny gaz rozprowadzany jest równomiernie wokół każdego punktu 
zraszającego.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 408381 (22) 2014 05 30

(51) B01J 20/30 (2006.01) 
 B01J 20/10 (2006.01) 
 B01J 20/20 (2006.01) 
 B01J 20/06 (2006.01) 
 B01D 39/00 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) PAWLUK KATARZYNA; OSAWARU OSAZUWA

(54) Sposób wytwarzania kompozytu reaktywnego  
oraz jego zastosowanie

(57) Sposób wytwarzania kompozytu reaktywnego polega 
na tym, że węgiel aktywny oraz niezależnie, gezę o średnicy ziaren 
0,5-2,5 mm, poddaje się obróbce termicznej, po czym miesza się te 
składniki w stosunku wagowym węgla aktywnego do gezy w za-
kresie od 1:4 do 1:6, traktuje się wodnym roztworem MgO i/albo 
azotanu(V) magnezu i suszy się. Następnie powtarza się tę operację 
aż do wysycenia wszystkich porów mieszaniny węgla aktywnego 
i gezy. Tak przygotowany materiał poddaje się obróbce termicznej, 
w temperaturze od 100°C do 300°C, a następnie w temperaturze 
od 350°C do 450°C. Wynalazek obejmuje także zastosowanie kom-

pozytu do usuwania z roztworów wodnych metali ciężkich i jonów 
chlorkowych.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408346 (22) 2014 05 27

(51) B01J 20/285 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 
Toruń

(72) SZUMSKI MICHAŁ; GRZYWIŃSKI DAMIAN;  
USZEWSKI BOGUSŁAW

(54) Sposób wytwarzania porowatych polimerowych 
materiałów sorpcyjnych do chromatografii 
i technik rozdzielania

(57) Sposób wytwarzania polimerowych (monolitycznych) ma-
teriałów sorpcyjnych do mikrochromatografii cieczowej i technik 
pokrewnych charakteryzuje się tym, że jako monomer funkcyjny 
stosuje się metakrylan cholesterylu, przy czym mieszaninę polime-
ryzacyjną sporządza się przez zmieszanie monomeru funkcyjnego 
z monomerem sieciującym i inicjatorem w środowisku roztworu po-
rotwórczego, przy czym zawartość monomeru funkcyjnego waha 
się w granicach 12,5-50%, a sieciującego w granicach 50-87,5% wa-
gowych, natomiast zawartość inicjatora waha się w granicach 0,5-3% 
wagowych względem monomerów, przy czym roztwór porotwór-
czy stanowi mieszanina rozpuszczalników organicznych takich jak: 
chloroform, benzen, tetrahydrofuran, octan etylu, toluen, izooktan 
w różnych proporcjach, a polimeryzacje przeprowadza się w kapi-
larach kwarcowych o średnicy wewnętrznej od 25 μm do 320 μm  
przy użyciu łaźni wodnej napełniając kapilarę kwarcową homogen-
ną mieszaninę monomerów, inicjatora i rozpuszczalników, po czym 
jej końce zamyka się silikonowymi zatyczkami. Następnie kapilarę 
umieszcza się w łaźni wodnej i termostatuje w temperaturze 
od 55 ± 0,1°C do 95 ± 0,1°C przez 24 godziny. Z kolei końce kapila-
ry przycina się o 0,5-1 cm i kapilarę płucze się rozpuszczalnikami 
organicznymi w celu usunięcia nieprzereagowanych monomerów 
lub resztek inicjatora.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408354 (22) 2014 05 28

(51) B04B 3/06 (2006.01)

(71) KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(72) PILLICH MARIAN; ŚMIEJEK ZYGMUNT;  

SIEKLUCKI MACIEJ; WOŹNICA ANDRZEJ;  
ZEJER TOMASZ

(54) Wirówka pozioma oscylacyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest wirówka pozioma oscylacyjna, 
znajdująca zastosowanie w szczególności w procesach wzbogaca-
nia węgla kamiennego. Wirówka pozioma oscylacyjna ma w kor-
pusie rurowym (2) osadzony obrotowo wał drążony (3) napędzany 
silnikiem (4) przez przekładnie zębate (5, 6). W wale drążonym (3) 
osadzone są oscylacyjnie wzdłuż osi obrotu (O1) dwa suwaki (7) 
sprzężone ze sobą elementem sprężystym (15, 16), które na wy-
stających z wału drążonego (3) końcach mają pionowe tarcze (8), 
do których zamocowane są kosze odwadniające. Pionowe tar-
cze (8) mają rozmieszczone wzdłuż obwodu rolki (10), które toczą 
się po krzywkowej powierzchni pierścieni krzywkowych (11), osa-
dzonych obrotowo na korpusie (2) i napędzanych napędem (12) 
za pomocą przekładni pasowych (13). Ponieważ krzywki pierścienia 
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krzywkowego (11) są asymetryczne, ruchy oscylacyjne koszy od-
wadniających (9) mają inne przyspieszenia dla różnych kierunków 
ich oscylacji.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 409505 (22) 2014 09 15

(51) B05D 1/20 (2006.01) 
 B05D 5/06 (2006.01) 
 B44C 1/16 (2006.01)

(71) ATS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica

(72) ZIENTEK ADAM ANDRZEJ

(54) Sposób powlekania przedmiotów 
i układ do powlekania przedmiotów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób powlekania przedmio-
tów i układ do powlekania przedmiotów, umożliwiające nanosze-
nie przy pomocy wody, powłok graficznych, charakteryzujących 
się trwałą adhezją, niezależnie od rodzaju materiału, z którego 
wykonane są powlekane przedmioty o skomplikowanych kształ-
tach przestrzennych. Sposób polega na tym, że powlekany przed-
miot mocuje się w ramieniu manipulacyjnym (2), zamocowanym 
na transporterze liniowym (1), po czym powlekany przedmiot 
zanurza się w wannie do natrysku powierzchniowego (3), w któ-
rej na powierzchni cieczy unosi się powłoka graficzna wykonana 
w postaci arkusza z polimeru, uprzednio pokryta warstwą aktywa-
tora regulującego adhezję polimeru do pokrywanego przedmiotu, 
poprzez spryskiwanie ciśnieniowymi dyszami natryskowymi (6) ste-
rowanymi numerycznie. Podczas zanurzania powłokę graficzną na-
nosi się równomiernie na całą powierzchnię pokrywanego przed-
miotu, następnie transporterem liniowym pokrywany przedmiot 
przenosi się do wanny do płukania (4), w której pokrywany przed-
miot myje się wodą o temperaturze 40°C - 60°C, po czym transpor-
terem liniowym (1) pokrywany przedmiot przenosi się do kabiny 
natryskowo-suszącej (5), gdzie suszy się go gorącym powietrzem 
o temperaturze 50°C - 70°C, korzystnie 60°C, podawanym przez dy-
sze nadmuchowe (8), po czym na wysuszoną powłokę co najmniej 
jedną dyszą lakierniczą (9) o ciśnieniu roboczym 200 kPa - 300 kPa,  
korzystnie 250 kPa, nanosi się warstwę utrwalającą, przy czym 
pokrywany przedmiot podczas nanoszenia warstwy utrwalają-
cej obraca się ramieniem manipulacyjnym (2); naniesioną war-
stwę utrwalającą suszy się gorącym powietrzem o temperaturze 
50°C - 70°C, podawanym  przez dysze nadmuchowe (8). Układ 
do powlekania przedmiotów ma transporter liniowy (1), poniżej 
którego usytuowane są kolejno wanna do natrysku powierzchnio-
wego (3), wanna do płukania (4) oraz kabina natryskowo-susząca (5), 
przy czym w transporterze liniowym (1) zamocowane jest ramię 
manipulacyjne (2). Wanna do natrysku powierzchniowego (3) wy-
posażona jest w ciśnieniowe dysze natryskowe (6), wanna do płu-
kania (4) wyposażona jest w dysze ciśnieniowe (7), natomiast kabina 
natryskowo-susząca (5) wyposażona jest w dysze nadmuchowe (8) 
oraz co najmniej jedną dyszę lakierniczą (9).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408442 (22) 2014 06 05

(51) B08B 3/04 (2006.01) 
 B04B 3/00 (2006.01)

(71) KUTA PAWEŁ K & K RECYCLING SYSTEM, Brzesko
(72) KUTA PAWEŁ

(54) Myjka dynamiczna
(57) Myjka dynamiczna do płukania i odwadniania rozdrobnio-
nych tworzyw sztucznych twardych i miękkich w procesie recyklin-
gu, posiadająca obudowę wyposażoną w otwór wlotowy i wyloto-
wy mediów, sito wewnątrz którego znajduje się cylindryczny rotor, 
na powierzchni którego umieszczone są wzdłuż linii śrubowej łapki 
zawierająca w wyposażonej w otwory wlotowy i wylotowy me-
diów obudowie sito (3) a wewnątrz niego współosiowo, obrotowo 
osadzony walcowy wirnik zaopatrzony na swej pobocznicy w ło-
patki rozmieszczone na liniach śrubowych, charakteryzuje się tym, 
że sito (3) zbudowane jest ze stożkowych segmentów umieszczo-
nych jeden za drugim, kątowo nachylonych względem podłoża, 
mocowane w układzie pionowym do obudowy urządzenia, przy 
czym w systemie mocującym sita znajduje się również system do-
prowadzania wody do urządzenia, a rotor ma pod otworem wlo-
towym na długości stanowiącej 1/5 długości rotora ślimak dozują-
cy (8), ślimak dwuchodowy, a na dalszej części pobocznicy rotora 
umieszczone są na co najmniej dwóch liniach śrubowych płytki ro-
tujące, zaś do obudowy urządzenia od strony wału rotora znajduje 
się cylindryczny element uszczelniający.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408432 (22) 2014 06 03

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 C02F 11/00 (2006.01)

(71) MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(72) GDANIEC MARCIN; GRZEŚKOWIAK JERZY;  
KARAPUDA GRZEGORZ

(54) Sposób stabilizowania zanieczyszczonych 
osadów dennych, oraz stabilizowany osad 
denny, zwłaszcza do budowy i naprawy wałów 
przeciwpowodziowych lub dróg

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizowania osadów 
dennych, zwłaszcza zawierających metale ciężkie, oraz stabilizowa-
ny osad denny, zwłaszcza do budowy i naprawy wałów przeciw-
powodziowych lub dróg. Sposób stabilizowania polega na tym, 
że osady denne, zwłaszcza zawierające metale ciężkie, odwadnia 
się i suszy na składowisku przez okres kilku miesięcy, w zależności 
od potrzeb, wspomagając proces suszenia na składowisku przez 
napowietrzanie mechaniczne. Proces suszenia prowadzony jest 
do momentu osiągnięcia wilgotności około 40%, po czym osu-
szona masa osadu dennego formowana jest w pryzmy, aby utrud-
nić przenikanie do niej wód deszczowych. Następnie w procesie 
mieszania i stabilizacji do osuszonych osadów dennych wprowa-
dza się od 10-20% wagowych gliny piaszczystej, od 2-6% wago-
wych cementu, od 1-6% wagowych wapna hydratyzowanego 
i/lub popiołu wapiennego w ilości od 0-20% wagowych, i/lub po-
piołu krzemiankowego w ilości od 0-20% wagowych, a po zakoń-
czeniu procesu stabilizacji i dokładnym wymieszaniu dodatków 
z osadem dennym, uzyskany stabilizowany osad denny w postaci 
kruszywa, przemieszczany jest bezpośrednio w miejsce, gdzie zo-
staje wbudowany w czasie od 40 do 60 h, kiedy to następuje stabi-
lizacja jego głównych parametrów technicznych, a zwłaszcza zwią-
zanie metali ciężkich z osadem dennym do postaci niewymywalnej. 
Stabilizowany osad denny, zwłaszcza do budowy i naprawy wałów 
przeciwpowodziowych lub dróg charakteryzuje się tym, że zawie-
ra od 5 do 20% wagowych gliny piaszczystej, od 1-6% wagowych 
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wapna, od 2-6% cementu i od 0-20% popiołu krzemiankowego 
i/lub od 0-20% popiołu wapiennego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408444 (22) 2014 06 05

(51) B09B 3/00 (2006.01)

(71) WŁODARCZYK GRZEGORZ, Łódź
(72) WŁODARCZYK GRZEGORZ; PAŁCZYŃSKI WOJCIECH; 

KARES ELŻBIETA; NOWICKI FRÉDÉRIC

(54) Sposób wytwarzania użytkowych kompozytów 
przemysłowych w oparciu o recykling odpadów 
nieorganicznych i polimerowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania użytko-
wych kompozytów przemysłowych w oparciu o recykling odpa-
dów nieorganicznych (materiały kamienne, metale) i polimerowych 
takich jak termoplasty, elastomery i duroplasty, dobranych według 
ściśle określonej klasyfikacji. Sposób wytwarzania użytkowych 
kompozytów przemysłowych charakteryzuje się tym, że wymaga 
jedynie wstępnego rozdrobnienia odpadów i następnie dokład-
nego ich wymieszania, bez konieczności segregacji kolorystycznej 
oraz selekcji poszczególnych grup odpadów, wyłącznie w zakresie 
ustalonej klasyfikacji fizykochemicznej. W wyniku procesu powsta-
je produkt użytkowy pozbawiony cech materiału pierwotnego (od-
padu przemysłowego).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408317 (22) 2014 05 26

(51) B21D 13/02 (2006.01) 
 B21D 47/04 (2006.01) 
 E04C 3/07 (2006.01)

(71) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel
(72) ROZNOWSKI MARIUSZ; MIRSKI TOMASZ

(54) Sposób otrzymywania kształtowników stalowych 
i kształtownik stalowy

(57) Sposób otrzymywania kształtowników stalowych, w którym 
taśmę stalową (1) poddaje się obróbce wstępnej, po czym tak przy-
gotowaną taśmę stalową w procesie plastycznego odkształcania 
profiluje się w sposób ciągły, między rotacyjnymi narzędziami 
kształtującymi, na kształtownik o wymaganym przekroju, charak-
teryzuje się tym, że w trakcie obróbki wstępnej, za pomocą obro-
towych narzędzi formujących, na jednej z płaszczyzn taśmy stalo-
wej (1) wykonuje się symetrycznie oddalone od jej osi wzdłużnej 
rzędy przetłoczeń powierzchniowych (3), przy czym usytuowane 
w sąsiadujących ze sobą rzędach przetłoczenia powierzchniowe (3) 
rozmieszcza się względem siebie naprzemiennie. Ponadto za po-
mocą obrotowych narzędzi formujących w miejscach przetłoczeń 
powierzchniowych (3) doprowadza się do zmiany grubości taśmy 
stalowej (1), przy czym przepływ wygniatanego materiału taśmy 
stalowej (1) orientuje się w kierunku od jej osi wzdłużnej do krawę-
dzi zewnętrznych, aż do momentu uzyskania założonej wcześniej 
szerokości taśmy stalowej (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408438 (22) 2014 06 05

(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 stopu metalu z co najmniej 
podwójną warstwą filtracyjną

(57) Przedmiotem wynalazku jest sitko do filtracji ciekłego metalu 
z co najmniej podwójną warstwą filtracyjną, które charakteryzuje 
się tym, że ma warstwę filtracyjną zewnętrzną (1) i wewnętrzną (2) 
o strukturze siatki z oczkami przecinającymi się i warstwy filtracyj-
ne (1) i (2) oddalone są od siebie o zmienną wielkość, przy czym 
warstwę filtracyjną wewnętrzną (2) tworzy sitko (B), które ma cha-
rakterystyczny kształt czaszy (4) kuli o średnicy (D) i promieniu (R) 
przechodzącym w promień (R1) do wysokości (H1) korzystnie 0,85H 
wysokości (H) sitka zewnętrznego (A), które ma kształt wycinka 
pasa (3) kuli o promieniu (R) i średnicy (D) z częścią chwytową (5) 
w kształcie ściętego stożka, przy czym sitka (A) i (B) połączone 
są nierozłącznie na wysokości h korzystnie ½ wysokości kołnie-
rza (6) sitka (B).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408336 (22) 2014 05 26

(51) B23K 37/04 (2006.01) 
 B60N 3/02 (2006.01) 
 B62J 11/00 (2006.01) 
 B64D 47/08 (2006.01)

(71) MIKLER ARKADIUSZ, Kraków
(72) MIKLER ARKADIUSZ

(54) elastyczny uchwyt mocujący
(57) Elastyczny uchwyt mocujący, mający postać elastycznej opa-
ski zaciskowej, służący w szczególności do mocowania urządzeń 
elektronicznych do kierownicy rowerowej, zaopatrzonej w po-
przeczną szczelinę oraz podłużne otwory, charakteryzuje się tym, 
że opaska zaciskowa (1) ma kształt dwóch liter „Y”, połączonych 
podstawami, przy czy ramiona (3) opaski zaciskowej (1) są zaopa-
trzone w podłużne otwory (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 409433 (22) 2014 09 09

(51) B29C 67/00 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) KOWALSKI SZYMON; SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF; 

SZMIDT ARTUR

(54) Mechanizm podawania filamentu w drukarkach 
typu FDM i FFF

(57) Mechanizm podawania filamentu z linią śrubową, w dru-
karkach FDM i FFF, z silnikiem krokowym, charakteryzuje się tym, 
że wał (1) silnika posiada wzdłużny nagwintowany otwór (4), przez 
który prowadzony jest filament, a do obudowy (2) silnika ma dołą-
czony mechanizm (6) blokady obrotu filamentu. Korzystnie, wał (1) 
silnika jest nagwintowany w dolnej jego części. Mechanizm (6) blo-
kady obrotu filamentu ma postać prostopadłościennej bryły z dwo-
ma równoległymi nagwintowanymi otworami z wkręconymi śruba-
mi, przy czym śruby posiadają wzdłużne, osiowe otwory, w których 
to otworach są osadzone osie z rolkami tak, że rolki utrzymywane 
są w otworze obudowy prostopadłym do osi podstawy, przy czym 
na jednej z nich osadzone są dwie talerzowe rolki, a na drugiej osi 
osadzona jest jedna stożkowa rolka tak, że filament jest wprowa-
dzony w przestrzeń utworzoną przez współpracujące rolki.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 409434 (22) 2014 09 09

(51) B29C 67/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) KOWALSKI SZYMON; SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF; 

SZMIDT ARTUR

(54) Filament do druku w technologii FDM i FFF  
oraz sposób przygotowania filamentu do drukarek 
typu FDM i FFF

(57) Filament do drukarek typu FDM oraz FFF w postaci żyłki 
nawiniętej na szpulę, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na powierzchni zewnętrznej ma linię śrubową. Sposób przygo-
towania filamentu do drukarek typu FDM i FFF, w którym rozgrzany 
materiał (ABS, PLA) wyciska się przez dysze matrycy, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że po wyjściu filamentu z matrycy 
na jego powierzchni tworzy się linię śrubową. Korzystnie linię śru-
bową tworzy się przez nacinanie narzynką lub przez walcowanie.

(5 zastrzeżeń)

A3 (21) 408443 (22) 2014 06 05

(51) B41M 5/52 (2006.01) 
 D21H 19/36 (2006.01) 
 B41M 5/50 (2006.01)

(61) 405943

(71) ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn nad Odrą

(72) MARIAŃCZYK GRZEGORZ

(54) Powłoka papieru do druku strumieniowego
(57) Powłoka papieru do druku strumieniowego, składająca się 
z glinokrzemianu sodowego, chlorku sodu, chlorku amonu, alkoho-
lu poliwinylowego, poliaminy alifatycznej i chlorku poliglinu, o wła-
ściwościach hydrofilowych, charakteryzująca się tym, że stosunek 
masowy chlorku sodu, chlorku amonu i chlorku poliglinu do po-
liaminy alifatycznej wynosi 8,55:1. Powłoka papieru jest nakładana 
maszynowo na podkład papierowy jedno - lub dwustronnie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408459 (22) 2014 06 06

(51) B60F 5/02 (2006.01) 
 B64C 37/00 (2006.01) 
 B64C 39/00 (2006.01)

(71) ARZUMANOV KAREN, Warszawa
(72) ARZUMANOV KAREN

(54) Samochód latający zwłaszcza do przemieszczania 
się w warunkach gęstej miejskiej zabudowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest samochód latający, zwłaszcza 
do przemieszczania się w warunkach gęstej miejskiej zabudowy, 
posiadający nadwozie, podwozie, kabinę pasażerską, silnik, koła, 
nadkola, błotniki, maskę, bagażnik, ewentualnie zderzaki, charak-
teryzujący się tym, że nadkola, błotniki, maska, bagażnik i ewen-
tualnie zderzaki obejmują ruchome segmenty, zamocowane tak, 
że wzajemne położenie tych segmentów względem siebie można 
zmieniać w sposób odwracalny ustawiając segmenty równolegle 
do siebie i tworząc z nich skrzydła, zaś koła zawierają wewnątrz ze-
społy wirników i są zamocowane tak, że położenie osi obrotu kół 
można zmieniać w sposób odwracalny z poziomego, prostopa-
dłego do osi głównej samochodu poprzez pionowe do poziome-
go, równoległego do osi głównej samochodu, przy czym w tych 
dwóch ostatnich położeniach zespoły wirników w kołach zostają 
odsłonięte przez co koła przekształcają się w pędniki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408369 (22) 2014 05 29

(51) B60L 1/00 (2006.01)

(71) SKÓRKIEWICZ RYSZARD, Sosnowiec
(72) SKÓRKIEWICZ RYSZARD

(54) Sposób otrzymywania elektryczności za pomocą 
elektrowni kolejowej

(57) Sposób otrzymywania elektryczności za pomocą elektrowni 
kolejowej polega na tym, że lokomotywa (1) z kołami (2), porusza-
jąca się po szynowym torowisku (3) wraz z wagonami (9) z pod-
woziem (4) i kołem (5), przenoszącym obroty tego koła za pomocą 
pasa (7) lub łańcucha zmontowanego z jednej strony na osi (6) koła, 
a z drugiej na osi (8) prądownicy, która jest umocowana do podwo-
zia (4) wagonu dla wytwarzania prądu elektrycznego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408319 (22) 2014 05 26

(51) B60L 11/14 (2006.01)

(71) SKÓRKIEWICZ RYSZARD, Sosnowiec
(72) SKÓRKIEWICZ RYSZARD

(54) Sposób otrzymywania elektryczności z udziałem 
podłoża, po którym jedzie pojazd

(57) Sposób uzyskiwania elektryczności z udziałem podłoża, po któ-
rym jedzie pojazd, polega na tym, że pojazd (1) z kołami (2A i 2B) 
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z jednej strony oraz kołami z drugiej strony, jadący na podło-
żu (4), obraca dodatkowe koło (3) jadące po tym samym podłożu, 
ze sztywnym elementem (5), którego jeden koniec widełkowy jest 
wmontowany do osi tego koła a drugi koniec prętowy umocowa-
ny do podwozia (6) pojazdu, a poprzez połączenie pasem klino-
wym (7) lub łańcuchem osi (8) dodatkowego koła (3) z osią (9) apa-
ratu prądotwórczego (10) podwieszonego do podwozia pojazdu, 
uzyskuje się elektryczność.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408350 (22) 2014 05 27

(51) B60P 3/40 (2006.01)

(71) LOGISTIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica

(72) MIĄSKO MARIUSZ; KĘDZIOR JAROSŁAW;  
JANCZUR ROBERT; DRZEWIECKI JANUSZ

(54) urządzenie do mocowania słupów wirowanych 
na zestawach transportowych

(57) Urządzenie do mocowania słupów wirowanych na zesta-
wach transportowych charakteryzuje się tym, że na ciężarowym sa-
mochodzie jest osadzona obrotnica wraz z mocującym zespołem, 
zaś na dłużycowej przyczepie jest osadzona obrotnica wraz z mo-
cującym zespołem, przy czym mocujący zespół jest zaopatrzony 
w łoża w kształcie wycinka walca, którego wewnętrzne wklęsłe 
powierzchnie są wyłożone antypoślizgową matą (12), przy czym 
łoża są umieszczone symetrycznie w takich samych odległościach 
poprzecznych od siebie a ponadto są ze sobą trwale połączone 
i stanowią jeden zwarty element konstrukcyjny osadzony na ramie, 
podczas gdy w pionowych płaszczyznach (21) łóż są umieszczone 
górne mocujące obejmy (22) w kształcie wycinków walca (24), które 
są trwale połączone z górną belką (23) wykonaną z metalowego 
profilu kształtowego, natomiast fragment każdego wycinka wal-
ca (24) tworzących obejmy (22) jest osadzony na wspornikach (25), 
zaś wewnętrzna powierzchnia każdego wycinka walca (24) jest 
wyłożona antypoślizgową matą (26). Natomiast zespół mocujący 
umieszczony na dłużycowej przyczepie jest wyposażony w tale-
rzową obrotnicę zawierającą sworzeń, do której to obrotnicy jest 
zamocowana poprzeczna belka, na której z kolei wsparta jest ce-
owa belka, wyposażona w boczne uchylne kłonice i środkowe kło-
nice, przy czym w przestrzeniach między zewnętrznymi kłonicami 
a środkowymi kłonicami są umieszczone dolne rolki o niezmien-
nych geometrycznych poziomych osiach, podczas gdy górne rolki 
są umieszczone w prowadnicach kłonic a ich położenie w pozio-
mie jest regulowane za pomocą mechanizmów regulacyjnych.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408338 (22) 2014 05 26

(51) B60R 9/00 (2006.01)

(71) KORZENIOWSKI SEBASTIAN, Tomice; TALAGA RAFAŁ, 
Tomice

(72) KORZENIOWSKI SEBASTIAN; TALAGA RAFAŁ

(54) Sposób montażu i demontażu kufrów do naczep 
i pojazdów

(57) Sposób montażu i demontażu kufrów do naczep i/lub po-
jazdów charakteryzuje się tym, że kufer (8), zawieszony pod podło-
gą (5) naczepy przy pomocy uchwytów mocujących (2), wyposa-
żonych w szczęki zaciskowe, odblokowuje się rozkładając uchwyt 
mocujący (2), następnie opuszcza się w dół przy użyciu podnośni-
ka lub podnoszącego stelaża z zespołem rolkowym (7) i następnie 
po opuszczeniu wyprowadza się go spod naczepy lub pojazdu, 
po czym przejeżdża się zestawem w pobliże drugiej naczepy lub 
pojazdu, podnosi się go i wsuwa w prowadnice, następnie opusz-
cza się podnośniki nożycowe lub podnoszący stelaż. Zespół rol-
kowy (7) jest wyposażony w nie mniej niż jedną parę kółek jezd-
nych. Kufry (8) wyposażone są dodatkowo w lampy zespolone 
w przypadku montowania ich po bokach kosza z kołem zapaso-
wym pojazdu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408328 (22) 2014 05 26

(51) B60T 17/22 (2006.01) 
 B60T 10/00 (2006.01) 
 G01L 5/28 (2006.01) 
 B60T 8/17 (2006.01) 
 F15B 19/00 (2006.01) 
 F15B 21/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW

(54) urządzenie do sterowania pneumatycznego układu 
hamulcowego podczas sprawdzania skuteczności 
hamowania  przyczep, zwłaszcza rolniczych

(57) Urządzenie do sterowania pneumatycznego układu hamul-
cowego podczas sprawdzania skuteczności hamowania przyczep, 
zwłaszcza rolniczych charakteryzuje się tym, że posiada zawory 
elektromagnetyczne (10), uruchamiane przyciskiem z kabiny cią-
gnika, gdzie trzydrogowy, dwupołożeniowy normalnie zamknięty 
zawór elektromagnetyczny (10) służy do sterowania dwuprzewo-
dowym układem hamulcowym przyczepy podczas hamowania.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408440 (22) 2014 06 05

(51) B61D 3/16 (2006.01) 
 E01B 29/02 (2006.01)

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

(72) LISOWSKI EDWARD; KAMIŃSKA MAGDALENA
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(54) Wagon kolejowy samowyładowczy
(57) Konstrukcja wagonu ma: - dwie pary czworobocznych waha-
czy do przechylania każdej platformy ładunkowej (2) zabudowane 
pomiędzy belką grzbietową (103) podwozia (1) wagonu a belka-
mi poprzecznymi (201) platformy ładunkowej (2) wraz z zamkiem 
blokady pochyłego położenia platformy ładunkowej (2) w stanie 
transportowym, - dwa obrotowe żurawie (4) o pionowej osi obrotu 
zamontowane za pośrednictwem podstawy na podwoziu (1) wa-
gonu w strefie przejścia jego belki grzbietowej w belkę skrętową 
wraz z blokadą mechaniczną pozycji poprzecznej żurawia (4) w sta-
nie transportowym, - dwie pary rozsuwanych i obrotowych nóg 
podporowych zabudowanych w podstawie żurawi, wraz z blokadą 
mechaniczną pozycji pionowej nóg podporowych odwróconych 
do góry w stanie transportowym, - dwie szafki agregatowe (6) 
zawierające silnik i osprzęt hydrauliczny każdego żurawia (4) za-
budowane na belce skrętowej pomiędzy czołownicą a podstawą 
żurawia (4), - dwa siłowniki hamulcowe (22) osadzone na boku bel-
ki grzbietowej (103) po stronie przechyłowej wagonu z dźwignią 
hamulcową (23) wprowadzoną do środka belki grzbietowej (103) 
przez okienko boczne (20), - dwie skrzynie balastowe (24) zabudo-
wane pod każdą platformą ładunkową (2) na boku belki grzbieto-
wej po stronie przechyłowej wagonu pomiędzy płytami zderzaków 
poziomych.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408361 (22) 2014 05 29

(51) B62D 51/04 (2006.01)

(71) FIEBICH BERNARD, Nowa Wieś Prudnicka
(72) FIEBICH BERNARD

(54) taczka z silnikiem spalinowym
(57) Taczka z silnikiem spalinowym charakteryzuje się tym, że wy-
posażona jest w układ hydrauliczny z dwusekcyjnym rozdzielaczem 
hydraulicznym (1) ręcznie sterowanym, którego jedna sekcja połą-
czona jest z silnikiem hydraulicznym jazdy taczki, a druga sekcja 
połączona jest z siłownikiem hydraulicznym wywrotu skrzyni ła-
dunkowej (2). Silnik hydrauliczny połączony jest z mechanizmem 
różnicowym, który połączony jest z przednimi kołami napędowy-
mi (4) za pomocą łańcuchów napędowych. Dwusekcyjny rozdzie-
lacz hydrauliczny (1) umieszczony jest na ramieniu uchwytu kie-
rownicy, połączonym obrotowo ze sztywną ramą nośną (5), z którą 
suwliwie połączona jest skrzynia ładunkowa (2).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408380 (22) 2014 05 30

(51) B62D 63/06 (2006.01) 
 B60P 7/10 (2006.01)

(71) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka
(72) KRÓLIK WIESŁAW

(54) Wózek sadowniczy pomocniczy,  
zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych

(57) Wózek sadowniczy pomocniczy (1), zwłaszcza do transportu 
palet skrzyniowych w sadach, zawiera ramę (2) z profili metalowych, 
osadzoną na układzie jezdnym z dyszlem, platformę dolną (6) oraz 

platformę górną, osadzoną na wspornikach głównych (8) nad plat-
formą dolną, (6). Wsporniki główne (8) platformy górnej, mocowane 
do platformy dolnej (6), połączone są belkami bocznymi (9), w któ-
rych platforma górna osadzona jest ruchomo względem osi po-
dłużnej wózka sadowniczego (1). Platforma górna posiada przednią 
część (10) i tylną część (11), przy czym przednia część (10) platformy 
górnej połączona jest zawiasowo z tylną częścią (11) platformy gór-
nej wózka sadowniczego (1).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 409490 (22) 2012 03 27

(51) B65B 31/04 (2006.01) 
 B65B 1/20 (2006.01)

(86) 2012 03 27 PCT/JP2012/057855
(87) 2013 10 03 WO13/145113

(71) General Packer Co., Ltd., Aichi, JP
(72) ISHIKAWA SHINJI, JP; OZEKI SHINYA, JP

(54) Maszyna pakująca i sposób pakowania
(57) Wynalazek dotyczy maszyny pakującej i sposobu pakowania, 
z użyciem nieperforowanego opakowania, które nie jest wyposa-
żone w małe otwory lub cześć odpowietrzającą, zapobiegając tym 
samym zanieczyszczeniu obcymi ciałami takimi jak insekty, i zapo-
biegając ponadto zniszczeniu lub uszkodzeniu opakowań podczas 
składowania w stosach lub podczas transportu dzięki zastosowaniu 
skutecznego odpowietrzania. Maszyna pakująca ma jednostkę za-
mykającą (4), która przytrzymuje część w pobliżu otworu (a) opa-
kowania (A), w którym umieszczana jest dysza odpowietrzająca (3) 
przytrzymywana po przeciwnych stronach opakowania (A), jed-
nostkę zabezpieczającą przepływ powietrza (10), jednostkę prasy 
formującej i jednostkę tymczasowego uszczelniania (40).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408309 (22) 2014 05 23

(51) B65C 9/08 (2006.01)

(71) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań

(72) MALEJKI ARTUR

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 02 26
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(54) urządzenie do podawania etykiet
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podawania 
etykiet mające zastosowanie w zakładach produkcyjnych, przy 
przemysłowym etykietowaniu towarów na linii technologicznej. 
Urządzenie do podawania etykiet jest wyposażone w umiesz-
czony na konstrukcyjnej ramie (5) nachylony kątowo zasobnik (1), 
który ma korzystnie kształt od góry i od czoła otwartej bryły pro-
stopadłościennej. Zasobnik (1) jest wyposażony w zamocowaną 
poprzecznie pokrywę zasobnika etykiet (6), na której wzdłużnie jest 
przymocowane przesuwne ruchome podawcze ramię, na którego 
końcu zamontowane jest prostopadłe pobraniowe ramię zaopa-
trzone w przyssawki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408345 (22) 2014 05 27

(51) B65D 19/38 (2006.01)

(71) PAMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie

(72) MĄCZYŃSKI ARTUR

(54) Paleta transportowa
(57) Paleta transportowa, zawierająca podstawę w postaci kra-
towej ramy, której zewnętrzny obrys ma kształt prostokąta, osłony 
boczne oraz słupki nośne zakończone elementami stabilizującymi, 
charakteryzuje się tym, że w dolnej części każdego z zabezpieczeń 
bocznych (3) usytuowane są równoległe ramiona (14), zaś w podsta-
wie (1) usytuowane są prowadnice wzdłużne (4) pod ramiona (14), 
przy czym połączenie zabezpieczeń bocznych (3) z podstawą (1) 
jest rozłączne.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 408385 (22) 2014 05 30

(51) B65D 85/10 (2006.01) 
 A24F 27/04 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) CHARZEWSKI JAN

(54) Wodoszczelny pojemnik na zapałki
(57) Wodoszczelny pojemnik (3) na zapałki, chroniący je przed 
działaniem wilgoci, składa się z komory (2), w której umieszczona 

jest zapałka/zapałki (1), połączonej za pomocą zawiasu (7) z komo-
rą (5), w której umieszczone jest krzesiwo (draska) (4), przy czym 
komory (2, 5) są pokryte zrywalną folią (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408435 (22) 2014 06 04

(51) B65D 88/00 (2006.01) 
 B65D 90/00 (2006.01) 
 B32B 27/40 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) JASION PAWEŁ; MAGNUCKA-BLANDZI EWA; 

SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ; MAGNUCKI KRZYSZTOF

(54) Warstwowa powłoka walcowa o dodatniej  
albo ujemnej krzywiźnie gaussa

(57) Warstwowa powłoka walcowa składająca się z rdzenia głów-
nego, mającego po obu stronach trójwarstwowe okładziny, z któ-
rych każda zbudowana jest z trwale ze sobą połączonych okładziny 
wewnętrznej, rdzenia okładziny i okładziny zewnętrznej, w której 
rdzeń główny jest pofałdowany obwodowo albo wzdłużnie, przy 
czym powierzchnie środkowe okładzin wewnętrznych oraz rdze-
nia głównego (2) i (4) charakteryzują się taką samą dodatnią albo 
ujemną krzywizną Gaussa, a powierzchnie środkowe okładzin ze-
wnętrznych (1) i (5) stanowiących walec charakteryzują się zerową 
krzywizną Gaussa.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408348 (22) 2014 05 27

(51) B65F 1/02 (2006.01)

(71) STERA SŁAWOMIR, Karwieńskie Błota I; STERA DOROTA, 
Łódź

(72) STERA SŁAWOMIR; STERA DOROTA

(54) Sposób odbioru i gromadzenia odpadów 
komunalnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odbioru i gromadze-
nia odpadów komunalnych, zarówno zbieranych selektywnie, jak 
i zmieszanych, we wspólnym pomieszczeniu poprzez zastosowa-
nie oddzielnych okien do odbierania różnych grup odpadów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408400 (22) 2014 06 02

(51) B65G 23/06 (2006.01) 
 B65G 15/64 (2006.01) 
 F16G 1/28 (2006.01) 
 F16G 3/10 (2006.01)

(71) RAK JANUSZ MAXBELT, Bydgoszcz
(72) KAZACHEUSKI HENADZI, BY; RAK JANUSZ;  

CHIORINO GREGORIO, IT
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(54) taśma transportująca z pasem/pasami zębatymi 
i sposób jej wykonania

(57) Taśma transportująca z pasem/pasami zębatymi charaktery-
zuje się tym, że materiał pasa zębatego to elastomer łączony przy 
użyciu temperatury. Strefa połączenia pasa z taśmą (11) wykonana 
jest pod kątem do poziomej płaszczyzny taśmy. Połączenie to może 
być również poziome, równoległe do górnej krawędzi taśmy, przy 
wykorzystaniu elementów łączonych części lub innych materiałów. 
Długość neutralnej warstwy nośnej taśmy transportującej (8) jest 
większa od długości neutralnej warstwy nośnej (10) pasa zębate-
go, zaś wielkość profilu zęba pasa i jego podziałka są powiększo-
ne. Wrąb koła zębatego wykonany jest ze zwiększonym luzem. Pas 
zębaty (7) posiada warstwę nośną (10) o różnej wytrzymałości lub 
też jej nie posiada Sposób wykonania taśmy transportującej cha-
rakteryzuje się tym, że taśma (2) i pas zębaty (7), wykonane z jed-
norodnych typów polimerów o różnych właściwościach, łączone 
są za pomocą temperatury. Taśma transportująca przygotowana 
jest do połączenia poprzez usunięcie lub też nie odpowiednich 
warstw elastomeru lub warstw nośnych. Ich łączenie odbywa się 
przy pomocy jednoczesnego oddziaływania temperatury na po-
dawaną synchronicznie taśmę (2) i pas zębaty (7) przy jednocze-
snym docisku wzdłużnym. Ostatni odcinek łączenia taśmy i pasa 
wykonuje się w matrycy przy jednoczesnym łączeniu powierzchni 
styku taśmy i przygrzewanego do niej pasa zębatego. Podziałka 
podawanego pasa zębatego jest precyzyjnie ustalana podczas łą-
czenia i chłodzenia, tworząc dokładny obszar neutralnych warstw 
nośnych pasa zębatego i taśmy transportującej dzięki precyzyjne-
mu ustawieniu formujących wałów. Ustawienie powierzchni ze-
wnętrznej pasa odbywa się na jednym poziomie z powierzchnią 
zewnętrzną taśmy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408324 (22) 2014 05 26

(51) B65G 65/42 (2006.01) 
 G01T 1/20 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) GOŁĘBIOWSKI WŁADYSŁAW; GOLA MARIAN;  

RYSIECKI STANISŁAW

(54) urządzenie do pomiaru zawartości popiołu w węglu 
na transporterze

(57) Urządzenie zawiera konstrukcję ramową w kształcie odwró-
conej litery U, osadzoną na dwóch kątowych zawieszeniach (14), 

posiadającą u dołu zamykający zespół (3). Każde kątowe zawiesze-
nie (14) połączone jest dwoma wibroizolatorami z uchwytem (16), 
mocowanym na zsuwni (4). Dolna część zsuwni (4) i zamykający ze-
spół (3) są połączone dodatkowo wibroizolatorami. W górnej części 
konstrukcji ramowej jest osadzona obudowa (1) z sondą scyntyla-
cyjną, a w zamykającym zespole (3) jest osadzony pojemnik (2) źró-
deł izotopowych, które są usytuowane w jednej osi pionowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408404 (22) 2014 06 02

(51) B66F 3/42 (2006.01) 
 H01H 33/34 (2006.01)

(71) MTL ASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice

(72) WEREWKA ADAM; DOŁŻAŃSKI PAWEŁ;  
OLENDER MARIUSZ

(54) Ciśnieniowo elektryczny układ sterowania wózków
(57) Ciśnieniowe elektryczny układ, zwłaszcza sterowania wózków 
widłowych, stosowanych w środowisku zagrożonym wybuchem 
otaczającego zanieczyszczonego powietrza, zawierający ciśnie-
niowy układ medium hydraulicznego, komory sprężania medium 
hydraulicznego, czujnik ciśnienia medium hydraulicznego, elek-
tryczny łącznik, odznacza się tym, że korpus pompy (1) zaopatrzony 
w komory sprężania (2) wyposażone w indywidualne tłoki (3) uru-
chamiane dźwignią sterowniczą (4) poprzez krzywkę (5) są połą-
czone przewodami hydraulicznymi (6) z blokami przetwarzania (7), 
przy czym bloki przetwarzania (7) połączone przewodami hydrau-
licznymi (6) z komorami sprężania (2) mają komory ciśnieniowe (8) 
zaopatrzone w zespół przełączników ciśnieniowych (9) wyposa-
żone w przełączniki elektryczne (10) reagujących na wytworzone 
ciśnienie danej komory sprężania (2), których zadziałanie jest usta-
lane nastawnym zespołem ciśnienia.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408410 (22) 2014 06 02

(51) B66F 9/16 (2006.01) 
 B66F 9/12 (2006.01)

(71) JAŁYŃSKI JERZY INTEX OŚRODEK INNOWACJI 
TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań;  
JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK 
INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań

(72) JACKOWIAK WOJCIECH; JAŁYŃSKI JERZY

(54) Wózek do transportu i pozycjonowania ładunków
(57) Przedmiotem wynalazku jest wózek do transportu i pozycjo-
nowania ładunków składający się z zespołu napędu jazdy, zespo-
łu kół jezdnych, siłownika, koła łańcuchowego, łańcucha napędu 
podnoszenia (7), który mocowany jest do wideł obrotowych (8). 
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Wózek korzystnie posiada kształt wideł obrotowych (8) dostosowa-
ny do kształtu ładunku (9) oraz co najmniej jedno dodatkowe koło 
łańcuchowe (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408437 (22) 2014 06 04

(51) B82B 3/00 (2006.01) 
 B04B 1/00 (2006.01) 
 B04B 1/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) BANACH MARCIN; PULIT JOLANTA

(54) Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek 
srebra, złota, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru

(57) Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek srebra, zło-
ta, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru polega na tym, że zawie-
sinę nanocząstek o stężeniu od 50 do 5000 mg/dm3 wprowadza się 
do probówek wirnikowych, poddaje procesowi wirowania z pręd-
kością 20 000 obr/min do 150 000 obr/min, a proces wirowania pro-
wadzi się raz, bądź powtarza się go co najmniej raz odprowadzając 
w międzyczasach supernatant i uzupełniając wirowaną zawiesinę, 
a po wirowaniu odprowadza się supernatant, natomiast osad nano-
cząstek przemywa się i suszy.

(16 zastrzeżeń)

DzIał C

CheMIa  I  MetalurgIa

A1 (21) 408377 (22) 2014 05 30

(51) C01B 31/02 (2006.01) 
 C01B 31/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) LIPIŃSKA LUDWIKA; AKSIENIONEK MAGDALENA; 
ŁEPECKI MICHAŁ; MARCJANIUK ANDRZEJ; 
WOLUNTARSKI MICHAŁ; WILIŃSKI ZBIGNIEW; 
CENDROWSKI SŁAWOMIR

(54) Sposób wytwarzania grafenu płatkowego 
na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób, wytwarzania grafenu 
płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu. Sposób 

charakteryzuje się tym, że obejmuje następujące etapy: a) przygo-
towuje się wodną zawiesinę grafitu z dodatkiem jednego lub więcej 
środków powierzchniowo czynnych lub surfaktantów; b) zawiesinę 
zamraża się; c) zawiesinę suszy się, uzyskując grafen płatkowy.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 408318 (22) 2014 05 26

(51) C01B 31/04 (2006.01) 
 C04B 111/90 (2006.01) 
 C04B 28/04 (2006.01)

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

(72) PICHÓR WALDEMAR; FRĄC MAKSYMILIAN

(54) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach 
przewodzących do kompozytów cementowych

(57) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzą-
cych do kompozytów cementowych, zawierającego grafit ekspan-
dowany wytworzony poprzez wygrzewanie grafitu interkalowane-
go w temperaturze 500-1000°C przez okres od 15 sekund do 5 minut  
w atmosferze utleniającej, charakteryzuje się tym, że wytwarza się 
zawiesinę grafitu ekspandowanego w dobrze zwilżającej go cieczy 
o niskiej lepkości, przy czym stosunek wagowy wody do grafitu 
ekspandowanego w zawiesinie zawiera się w przedziale 50-2000, 
a następnie zawiesinę poddaje się działaniu fal ultradźwiękowych 
o częstotliwości 28-50 kHz i mocy 50-400 W/g grafitu ekspandowa-
nego przez okres 0,5-2,0 godzin, aż do rozdrobnienia cząstek grafitu 
ekspandowanego do średniej wielkości, poniżej 40 μm, po czym 
odparowuje ciecz, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesi-
nie co najmniej 10% wagowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408454 (22) 2014 06 06

(51) C01C 1/24 (2006.01) 
 C05C 3/00 (2006.01) 
 B01D 9/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy
(72) SYNOWIEC PIOTR MARIA; BUNIKOWSKA BARBARA; 

MOŻEŃSKI CEZARY; JAWORSKI STANISŁAW;  
STECHMAN MARTA; BODZEK-KOCHEL MARIOLA; 
ADAMEK MAŁGORZATA

(54) Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu 
amonu z roztworów poabsorpcyjnych

(57) Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarcza-
nu amonu z roztworów poabsorpcyjnych uzyskiwanych w pro-
cesie odsiarczania spalin metodą amoniakalną, w którym roztwór 
poabsorpcyjny po oczyszczeniu od fluoru i usunięciu kryształów 
poddawany jest krystalizacji poprzez kontrolowane odparowanie 
rozpuszczalnika, charakteryzuje się tym, że różnica temperatur 
pomiędzy czynnikiem grzewczym a roztworem wrzącym w kry-
stalizatorze powinna być mniejsza niż 30 K, a różnica temperatur 
pomiędzy roztworem opuszczającym podgrzewacz a roztworem 
wrzącym w krystalizatorze powinna być mniejsza niż 5 K, przy czym 
krotność zawrotu ługów macierzystych mieści się w granicach 
od 1 do 10, korzystnie 5-7.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408419 (22) 2014 06 02

(51) C02F 3/28 (2006.01)

(71) REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) JANUSZ JERZY

(54) Przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych
(57) Wynalazek dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków by-
towych wytwarzanych w budynkach, w zabudowie rozproszonej, 
gdzie sieć kanalizacji prowadzącej ścieki do oczyszczalni ścieków 
dla zabudowy zwartej nie może być wybudowana z przyczyn 



Nr  25  (1094)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

ekonomicznych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych 
charakteryzuje się tym, że osadnik (1) z wlotem ścieków stanowi 
połączony kaskadowo, co najmniej dwukomorowy, szczelny zbior-
nik (I, II, III, IV), z którym każda komora to krąg betonowy tworzący 
studnię, wyposażony we włazy (3) na każdej studni, połączonej po-
przez rurowe przepusty (2) połączenia wewnętrznego, przy czym 
każda ze studni wchodzących w skład zbiornika (I, II, III, IV) wytwa-
rza w objętości gromadzonych ścieków stan równowagi o postę-
pującym stopniu procesu mineralizacji beztlenowej z kolejnym 
stopniem kaskady zbiornika (I, II, III, IV), zaś objętość łączna zbiornika 
(I, II, III, IV), zależna od przepustowości oczyszczalni, zapewnia prze-
trzymanie ścieków w czasie nie krótszym niż 12 do 16 dni i wynosi 
w zależności od liczby osób objętych sanitacją od 6,0 m3 do 80 m3. 
Ponadto zbiornik wyposażony jest w komorę odpowietrzającą (4), 
usytuowaną na końcu zbiornika (I, II, III, IV), z wyjściem oczyszczo-
nych ścieków.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408327 (22) 2014 05 26

(51) C07C 1/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) DZIUGAN PIOTR; KAMIŃSKI ZBIGNIEW;  

KARSKI STANISŁAW; KOLESIŃSKA BEATA;  
WITOŃSKA IZABELA; JASTRZĄBEK KONRAD

(54) katalityczny sposób wytwarzania biokomponentu 
paliwowego z bioetanolu

(57) Sposób wytwarzania biokomponentu paliwowego z bio-
etanolu w reakcji sprzęgania charakteryzuje się tym, że stosuje się 
bioetanol zawierający 60-100% alkoholu, który poddaje się reakcji 
sprzęgania, ciągłej lub okresowej, w drodze przepompowywania 
przez przepływowy reaktor katalityczny jedno- lub wielostrefowy, 
wypełniony katalizatorem w postaci Pd, Ni i/lub Fe osadzonego 
na nośniku, jak C, SiO2, Al2O3, zeolit lub kaolin, ogrzanym do tempe-
ratury 20-500°C, pod ciśnieniem 0,1-15,0 MPa, przy szybkości prze-
pompowywania bioetanolu 0,5-20 mL/min. W sposobie tym jako 
surowiec stosuje się alkohol o różnej zawartości etanolu (surówkę, 
rektyfikat). Sposób pozwala na prowadzenie procesu w sposób cią-
gły, z możliwością ciągłego odbierania produktu i zawracania nie-
przereagowanego surowca na złoże katalizatora.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408415 (22) 2014 06 02

(51) C07C 255/51 (2006.01) 
 C07C 253/30 (2006.01) 
 C08F 2/50 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) ORTYL JOANNA

(54) Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzo- 
-1,3-dikarbonitrylu, sposób ich wytwarzania 
i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory 
do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji 
kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2-amino-4,6-di- 
fenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu o wzorze ogólnym (1). Ujawnio-
no również sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-amino 
-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, które mogą znaleźć za-
stosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji 

kationowej. Przedmiotem wynalazku są także nowe fotosensybili-
zatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz 
nowe systemy fotoinicjujące zawierające: a) sól oniową wybraną 
z grupy obejmującej: sole jodoniowe, sole sulfonowe b) co najmniej 
jeden fotosensybilizator wybrany z grupy pochodnych 2-amino- 
-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu c) ewentualnie co naj-
mniej jeden znany fotosensybilizator wybrany z grupy obejmującej 
pochodne tioksantonu, korzystnie 4-izopropylo-9-tioksanton.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 408406 (22) 2014 06 02

(51) C07D 235/04 (2006.01) 
 C07D 235/28 (2006.01) 
 C07D 263/54 (2006.01) 
 C07D 263/56 (2006.01) 
 C07D 333/22 (2006.01) 
 A61K 31/381 (2006.01) 
 A61K 31/4184 (2006.01) 
 A61K 31/423 (2006.01) 
 A61P 37/06 (2006.01) 
 A61P 37/00 (2006.01) 
 A61P 37/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Łódź

(72) ŁUKASIAK MAGDALENA; DASTYCH JAROSŁAW

(54) zastosowanie związków aryloenonowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowe zastosowanie medycz-
ne związku aryloenonowego o wzorze I, w którym Ar oznacza 
C6-10 aryl, ewentualnie podstawiony przez 1-2 podstawniki niezależ-
nie wybrane z grupy obejmującej hydroksyl, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl 
i heteroarylokarboksyl mający w ugrupowaniu heteroarylowym 
atom S jako heteroatom; R1 oznacza podstawnik wybrany z gru-
py obejmującej atom wodoru i heteroaryl zawierający do 2 hete-
roatomów wybranych z grupy obejmującej O i N; n określa liczbę 
podstawników Rz i oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3 włącznie; 
z określa numer porządkowy podstawnika Rz i oznacza liczbę cał-
kowitą od 2 do n+1 włącznie; (Rz) oznacza podstawnik pierścienia 
benzenowego wybrany niezależnie z grupy obejmującej halogen, 
hydroksyl, C1-4 alkoksyl, C1-4 alkenyloksyl, grupę nitrową, heteroary-
lotio-C1-4 alkil mający w ugrupowaniu heteroarylowym do 2 hete-
roatomów stanowiących atomy azotu; w postaci izomeru E lub Z.  
Związek aryloenonowy o wzorze (I) stosuje się jako lek immuno-
supresyjny.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 408408 (22) 2014 06 02

(51) C07D 311/04 (2006.01) 
 A61K 31/353 (2006.01) 
 A61P 37/06 (2006.01) 
 A61P 37/00 (2006.01) 
 A61P 37/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Łódź

(72) ŁUKASIAK MAGDALENA; DASTYCH JAROSŁAW

(54) zastosowanie związków podstawionego chromenu
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowe zastosowanie medyczne 
związku podstawionego chromenu o wzorze ogólnym I, w którym 



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  25  (1094)  2015

R1 oznacza podstawnik wybrany z grupy obejmującej C1-4 alkil 
ewentualnie podstawiony halogenem oraz fenyl ewentualnie 
podstawiony przez 1-2 podstawniki wybrane z grupy obejmującej 
hydroksyl, C1-4 alkoksyl, C1-4 alkanoiloksyl; R2 oznacza podstawnik 
wybrany z grupy obejmującej atom wodoru, hydroksyl, C1-4 alkok-
syl, benzoiloksyl ewentualnie podstawiony w pierścieniu fenylo-
wym przez grupę nitrową, heteroaryloiloksyl mający w pierścieniu 
atom siarki, fenyl ewentualnie podstawiony przez C1-4 alkoksyl; 
n określa liczbę podstawników Rz i oznacza liczbę całkowitą 
od 1 do 3 włącznie; z określa numer porządkowy podstawnika 
Rz i oznacza liczbę całkowitą od 3 do n+2 włącznie; (Rz) oznacza 
podstawnik pierścienia benzenowego rozmieszczony przy nie 
- węzłowym atomie węgla wybrany niezależnie z grupy obejmu-
jącej hydroksyl, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl, benzoiloksyl ewentualnie 
podstawiony w pierścieniu fenylowym przez halogen, heterocyklo- 
-C4-7alkoksyl mający w pierścieniu atom tlenu, ewentualnie podsta-
wiony przez 1-4 podstawniki wybrane z grupy obejmującej hydro- 
ksyl, C1-4 alkanoiloksyl, hydroksy-C1-4 alkil, C1-4 alkanoiloksy-C1-4 alkil. 
Związek o wzorze ogólnym I stosuje się jako lek immunosupresyjny.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408407 (22) 2014 06 02

(51) C07D 311/20 (2006.01) 
 A61K 31/558 (2006.01) 
 A61P 37/06 (2006.01) 
 A61P 37/00 (2006.01) 
 A61P 37/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Łódź

(72) ŁUKASIAK MAGDALENA; DASTYCH JAROSŁAW

(54) zastosowanie związków podstawionego chromanu
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowe zastosowanie medyczne 
związku podstawionego chromami o wzorze I, w którym każdy 
spośród R1a i R1b oznacza podstawnik wybrany niezależnie z gru-
py obejmującej atom wodoru i fenyl, ewentualnie podstawiony 
przez 1-3 podstawniki wybrane z grupy obejmującej halogen, 
hydroksyl, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl, C1-4 alkanoiloksyl; R2a i R2b ozna-
czają atomy wodoru; każdy R3a i R3b oznacza C1-4 alkil lub R3a i R3b 
łącznie oznaczają grupę okso albo łącznie oznaczają podstawnik 
C5-8 alkilenowy tak, że wraz z atomem węgla, do którego R3a i R3b 
są dołączone tworzą pierścień, przy czym w łańcuchu głównym 
C5-8 alkilenu do dwóch nie  sąsiadujących atomów węgla jest za-
stąpionych przez atomy azotu i który to C5-8 alkilen ewentualnie jest 
podstawiony przez grupę tiookso; n określa liczbę podstawników 
Rz i oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3 włącznie; z określa numer 
porządkowy podstawnika Rz i oznacza liczbę całkowitą od 4 do n+3 
włącznie; (Rz) oznacza podstawnik pierścienia benzenowego do-
łączony do nie - węzłowego atomu węgla wybrany niezależnie 
z grupy obejmującej hydroksyl, halogen, C2-6 alkenyl, C1-4 alkoksyl,  
C1-4 alkanoiloksyl, heterocyklo-C4-7 alkiloksyl mający w pierścieniu 
atom tlenu i ewentualnie podstawiony przez 1-3 podstawniki wybra-
ne z grupy obejmującej C1-4 alkanoiloksyl, fenylo-C3-6 alkenyl, ewen-
tualnie podstawiony w pierścieniu arylowym przez C1-4 alkanoilok-
syl i podstawiony w łańcuchu przez okso znajdujący się przy atomie 
węgla sąsiadującym z atomem węgla zaangażowanym w wiązanie 
podwójne C=C; w postaci tautomeru, enancjomeru, diastereomeru, 

mieszaniny enancjomerów i/lub mieszaniny diasteromerów. Zwią-
zek o wzorze I stosuje się jako lek immunosupresyjny.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408405 (22) 2014 06 02

(51) C07D 471/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) MIRONIUK-PUCHALSKA EWA; SAS WOJCIECH

(54) Sposób otrzymania nowej pochodnej 
(2r,7r,8r,9r,10r,10(a)r)-dekahydropirydo[1,2-a]- 
-azepino-2,7,8,9,10-pentaolu

(57) Sposób otrzymywania nowej pochodnej 2R,7R,8R,9R,10R, 
10(a)R)-dekahydropirydo[1,2-a]azepino-2,7,8,9,10-pentaolu o wzo-
rze ogólnym 1, gdzie R1 i R2 są takie same lub różne i oznaczają grupy 
alkilowe o długości łańcucha C1-C12, polega na tym, że w azabicyklu 
o wzorze ogólnym 2 zabezpiecza się grupę hydroksylową i otrzy-
maną pochodną wytrąca się z mieszaniny reakcyjnej, a następnie 
krystalizuje. Po czym związek ten poddaje się hydrolizie kwasowej, 
a otrzymany diol przeprowadza się w związek, który poddaje się re-
akcji z karbonylkiem metalu, a otrzymany związek bicykliczny pod-
daje się reakcji usunięcia grupy zabezpieczającej otrzymując bicy-
kliczny azepan o wzorze ogólnym 7. Następnie otrzymany związek 
o wzorze ogólnym 7 poddaje się reakcji kwasowej hydrolizy.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411791 (22) 2015 03 31

(51) C08F 120/36 (2006.01) 
 C08F 120/38 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KORBUT ALEKSANDRA; ORTYL EWELINA;  

ZIELIŃSKA SONIA

(54) Fotochromowe homopolimery metakrylowe 
zawierające pochodne 4-amino- 
-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu 
i sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek ujawnia fotochromowe homopolimery meta-
krylowe o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę metylo-
wą lub etylową, n oznacza liczbę merów 2-metyloprop-2-enianu 
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo-N-me- 
tylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-me- 
tylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu 
od 1 do 50 znajdujące zastosowanie w optycznym przetwarzaniu 
i magazynowaniu informacji oraz w optyce nieliniowej. Przed-
miotem wynalazku jest również sposób otrzymywania fotochro-
mowych homopolimerów o wzorze 1, polegający na tym, że  
chromoforowy monomer 2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(B)-[4-[(4-me- 
tylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu 
lub 2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfa- 
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moilo]fenyloJazo]-N- etylo-anilino]etylu rozpuszcza się w rozpusz-
czalniku organicznym wybranym spośród tetrahydrofuranu lub 
mieszaniny tetrahydrofuran i γ-butyrolakton o zawartości 70% 
objętościowych tetrahydrofuranu i poddaje rodnikowej homopoli-
meryzacji w obecności inicjatora rodnikowego wybranego z grupy: 
2,2’-azobis(izobutyronitryl) lub nadtlenek benzoilu, którą prowadzi 
się w temperaturze z zakresu 60-120°C, w obecności inicjatora rod-
nikowego i w atmosferze gazu inertnego.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411796 (22) 2015 03 31

(51) C08F 220/18 (2006.01) 
 C08F 220/36 (2006.01) 
 C08F 220/38 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KORBUT ALEKSANDRA; ZIELIŃSKA SONIA;  

ORTYL EWELINA

(54) Metakrylowe kopolimery fotochromowe  
pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)- 
-benzenosulfonamidu i sposób ich wytwarzania

(57) Wynalazek ujawnia metakrylowe kopolimery fotochromowe 
pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfona-
midu z metakrylanem izobornylu o wzorze ogólnym 1, w którym R 

oznacza podstawnik metylowy - CH3 lub etylowy -CH2CH3, x ozna-
cza liczbę merów od 1 do 50 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4- 
-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]- 
-etylu lub 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn- 
-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu, natomiast y ozna-
cza liczbę merów od 1 do 50 metakrylanu izobornylu, które znajdu-
ją zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu danych oraz 
mogą być wykorzystywane do formowania mikro- i nanostruktur. 
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania meta-
krylowych kopolimerów fotochromowych pochodnych 4-amino- 
-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu z metakrylanem 
izobornylu o wzorze ogólnym 1, który polega na tym, że metakrylo-
wy monomer azobenzenowy oraz metakrylan izobornylu poddaje 
się rodnikowej kopolimeryzacji w stosunku molowym od 3:7 do 7:3  
monomeru chromoforowego do 1 mola metakrylanu izobornylu, 
w środowisku mieszaniny tetrahydrofuranu i γ-butyrolaktonu za-
wierającej od 60 do 80% objętościowych tetrahydrofuranu, stosując 
inicjator rodnikowy wybrany spośród 2,2’-azobis(izobutyronitrylu) 
lub nadtlenku benzoilu, przy czym reakcję prowadzi się w atmosfe-
rze gazu inertnego w temperaturze z zakresu 60-120°C.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 411792 (22) 2015 03 31

(51) C08F 220/36 (2006.01) 
 C08F 220/38 (2006.01) 
 C08F 220/56 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KORBUT ALEKSANDRA; ORTYL EWELINA;  

ZIELIŃSKA SONIA

(54) kopolimery N-izopropyloakrylamidu zawierające 
fotochromowe pochodne 4-amino- 
-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu 
i sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek ujawnia kopolimery N-izopropyloakrylamidu 
zawierające fotochromowe pochodne 4-amino-N-(4-metylo- 
pirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym R oznacza podstawnik metylowy -CH3 lub etylowy -CH2CH3, 
x oznacza liczbę merów  od 1 do 50 a 2-metyloprop-2-enianu 
2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]- 
-N-metylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4- 
-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilino]
etylu, natomiast y oznacza liczbę merów od 1 do 50 N-izopro- 
pyloakrylamidu, znajdujące zastosowanie w urządzeniach 
do przetwarzania i przechowywania danych oraz do formowa-
nia obiektów w skali nanometrycznej. Rozwiązanie obejmuje 
również sposób otrzymywania fotochromowycn kopolimerów 
N-izopropyloakrylamidu zawierających fotochromowe pochodne 
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4-amino-N-(4-melylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu o wzo- 
rze ogólnym 1, który polega na tym, że metakrylowy monomer 
2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sul-
famoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu lub 2-metyloprop- 
-2-enian 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]- 
-azo]-N-etylo-anilino]etylu miesza się z niechromoforowym ko-
monomerem w postaci N-izopropyloakrylamidu w stosunku 
molowym od 1:9 do 9:1 w mieszaninie rozpuszczalników wody 
destylowanej i tetrahydrofuranu zawierającej od 70 do 90% obję-
tościowych tetrahydrofuranu. Następnie poddaje kopolimeryzacji 
rodnikowej w obecności inicjatora rodnikowego wybranego z gru-
py: nadtlenek benzoilu lub 2,2’-azobis(izobutyronitryl), przy czym 
reakcję prowadzi się w temperaturze z zakresu 60-80°C w atmosfe-
rze gazu inertnego.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411797 (22) 2015 03 31

(51) C08F 220/36 (2006.01) 
 C08F 220/38 (2006.01) 
 C08F 220/56 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KORBUT ALEKSANDRA; ORTYL EWELINA;  

ZIELIŃSKA SONIA

(54) Fotochromowe komopolimery metakrylowych 
pochodnych 4-amino-N-(4-metylopirymidyn- 
-2-ilo)benzenosulfonamidu i akrylamidu 
i  sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek ujawnia fotochromowe kopolimery metakrylo-
wych pochodnych 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzeno-
sulfonamidu i akrylamidu wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
podstawnik metylowy -CH3 lub etylowy -CH2CH3, x oznacza liczbę 
merów od 1 do 50 akrylamidu, natomiast y oznacza liczbę merów  
od 1 do 50 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn- 
-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilinojetylu lub 2-metylo- 
prop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fe-
nylo]azo]-N-etylo-anilino]etylu znajdujące zastosowanie w optycz-
nym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz wykorzystywane do wy-
twarzania mikro- i nanoobiektów. Przedmiotem wynalazku jest 
również sposób otrzymywania fotochromowych kopolimerów me-
takrylowych pochodnych 4-amino-N-(4-metylopiryrnidyn-2-ilo)- 
-benzenosulfonamidu i akrylamidu o wzorze ogólnym 1, cha-
rakteryzujący się tym, że akrylamid miesza się z chromoforowym 
komonomerem w postaci 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4- 
-metylopirymidyn-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-metylo-anilino]- 
-etylu lub 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-[(4-metylopirymidyn- 
-2-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]-N-etylo-anilinojetylu w stosunku mo-
lowym od 3:7 do 7:3, w środowisku mieszaniny tetrahydrofuranu 

i wody o zawartości od 70 do 90% objętościowych tetrahydrofu-
ranu i poddaje rodnikowej kopolimeryzacji w obecności inicjato-
ra rodnikowego wybranego spośród: 2,2’-azobis(izobutyronitrylu) 
lub nadtlenku benzoilu, którą prowadzi się w temperaturze z zakre-
su 60-80°C w atmosferze gazu inertnego.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 408395 (22) 2014 06 02

(51) C08G 12/00 (2006.01) 
 C08L 61/20 (2006.01) 
 C09J 161/20 (2006.01)

(71) HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Karlino

(72) LUTOSTAŃSKI STANISŁAW; BARCZYK JERZY; 
KANIOWSKI ADAM

(54) utwardzacz do żywic aminowo-formaldehydowych 
i sposób wytwarzania utwardzacza do żywic 
aminowo-formaldehydowych

(57) Utwardzacz do żywic aminowo-formaldehydowych zawie-
rający wodorosiarczyn amonowy, azotan amonowy zmieszany 
z mocznikiem, siarczan amonowy i siarczyn sodowy charakteryzu-
je się tym, że zawiera fosforan jednoamonowy lub fosforan dwu-
amonowy korzystnie jednoamonowy w ilości 0,2-2% wagowych 
korzystnie 0,8% wagowych. Sposób wytwarzania utwardzacza 
do żywic aminowo-formaldehydowych poprzez wzajemne roz-
puszczanie wodorosiarczynu amonowego, azotanu amonowego 
zmieszanego z mocznikiem, siarczanu amonowego i siarczynu so-
dowego polega na tym, że związki te są wprowadzone do utwar-
dzacza w maksymalnych stężeniach wynikających z rozpuszczalno-
ści tych soli w wodzie w temp. 20 st. Celsjusza, a siarczan amonowy 
o stężeniu 20-42% korzystnie 40% dodaje się do utwardzacza w po-
staci wodnego roztworu z dodatkiem fosforanu dwuamonowego 
korzystnie jednoamonowego w ilości 0,2-2% wagowych korzystnie 
0,8% wagowych, lub w postaci roztworzonej w wodzie odpadowej 
o temp. powyżej 40°C z tzw. odsalania kotła parowego charakte-
ryzującą się przewodnością elektryczną właściwą 2000-3000 S/m 
i pH powyżej 9,0. Korzystnym jest wprowadzenie do utwardzacza 
azotanu amonowego zmieszanego z mocznikiem w postaci płyn-
nego nawozu dla rolnictwa o stężeniu max. 80% wagowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 409754 (22) 2013 03 27

(51) C08G 12/12 (2006.01) 
 C08G 12/38 (2006.01) 
 C08G 14/00 (2006.01) 
 C08G 12/32 (2006.01) 
 C09J 161/30 (2006.01) 
 B32B 27/04 (2006.01) 
 C08L 61/30 (2006.01)

(31) 12162145.2 (32) 2012 03 29 (33) EP

(86) 2013 03 27 PCT/EP2013/056563
(87) 2013 10 03 WO13/144226

(71) BASF SE, Ludwigshafen, DE
(72) FINKENAUER MICHAEL, DE; ROSCHMANN KONRAD, DE; 

LUNKWITZ RALPH, DE; WEINKOTZ STEPHAN, DE

(54) Wzmocnione melaminą kleje uF zawierające 
do 0,9% melaminy do wytwarzania płyt pilśniowych 
o średniej gęstości

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania żywic melamino-
wo-mocznikowo-formaldehydowych zawierających do 0,9% mela-
miny, drogą reakcji a) mocznika, który zawiera od 0 do 10% wag., 
jednego lub większej liczby związków A, formaldehydu i melaminy 
w obecności zasady przy wartości pH od 7,5 do 11, w temperaturze 
od 20 do 120°C i pod ciśnieniem od 0,1 do 10 barów, b) następują-
cej potem reakcji w obecności kwasu, który ewentualnie zawiera 
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mocznik, i 0 do 10% wag. jednego lub większej liczby związków A,  
w temperaturze od 60 do 180°C i pod ciśnieniem od 0,1 do 10 ba- 
rów i c) dodawania następnie mocznika, który zawiera od 0  
do 10% wag. jednego lub większej liczby związków A, przy czym 
etap b) prowadzi się przy wartości pH od 4 do 5,9.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 408417 (22) 2014 06 02

(51) C08G 63/08 (2006.01)

(71) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze

(72) KAWALEC MICHAŁ; SOBOTA MICHAŁ;  
PASTUSIAK MAŁGORZATA; SMOLA ANNA;  
DOBRZYŃSKI PIOTR; KASPERCZYK JANUSZ;  
KURCOK PIOTR

(54) Sposób wytwarzania bioresorbowalnych 
materiałów polimerowych o kontrolowanym 
stopniu usieciowania do zastosowań medycznych

(57) Sposób polega na tym, że syntezę  bioresorbowalnych  mate-
riałów polimerowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej 
do np. produkcji implantowalnych śrub kostnych czy płytek orto-
pedycznych, prowadzi się poprzez kopolimeryzację monomerów 
oksacyklicznych (laktyd, glikolid, ε-kaprolakton, alifatyczne węglany 
cykliczne) z cyklicznym alifatycznym węglanem 5-metylo-2-okso- 
-1,3-dioksa-5-karboksylanem (2-tert-butoksy-2-oksoetylu) i/lub poli- 
alkoholami niskocząsteczkowymi lub otrzymanymi w wyniku oli-
gomeryzacji cyklicznych węglanów i lub ε-kaprolaktonu inicjowa-
nej polialkoholami niskocząsteczkowymi. Proces kopolimeryzacji 
z otwarciem pierścienia monomerów oksacyklicznych jest katalizo-
wany w obecności inicjatora i/lub katalizatora wybranego z grupy 
obejmującej acetylacetoniany, alkilki, halogenki, alkoholany, triflaty; 
cyrkonu (IV), żelaza (III), cyny (II), tytanu (IV), skandu (III). Reakcja jest pro-
wadzona w masie lub w roztworze nawet do konwersji powyżej 99%. 
Jednocześnie stosowany katalizator promuje transestryfikację mię-
dzycząsteczkową pomiędzy 5-metylo-2-okso-1,3-dioksa-5-karbo- 
ksylanem (2-tert-butoksy-2-oksoetylu) i/lub polialkoholem a rosną-
cymi łańcuchami polimerowymi, prowadzącą do (częściowego) 
usieciowania produktu końcowego. Kontrola stopnia usieciowania 
materiału końcowego przebiega poprzez odpowiednią kompozy-
cję substratów, jak i dobór katalizatora i parametrów reakcji.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 408461 (22) 2014 06 06

(51) C08G 63/66 (2006.01) 
 C08L 67/04 (2006.01) 
 C08F 283/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) PLICHTA ANDRZEJ; FLORIAŃCZYK ZBIGNIEW; 

LISOWSKA PAULINA; MACIOS KAMIL;  
JASKULSKI TOMASZ; KUNDYS ANNA; FRYDRYCH ANITA

(54) reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) 
i sposób wytwarzania modyfikatora poli(kwasu 
mlekowego)

(57) Ujawniono reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) 
o wzorze ogólnym 1 oraz sposób wytwarzania reaktywnych mody-
fikatorów PLA który polega na tym, że posiadający jedną lub dwie 
hydroksylowe grupy końcowe elastyczny (ko)poliester alifatyczny 
rozpuszcza się w nieprotonowym polarnym rozpuszczalniku orga-
nicznym mogącym zawierać w swojej strukturze oprócz atomów 
węgla, wodoru i tlenu również atomy chloru, bromu oraz azotu 
i poddaje się reakcji estryfikacji z nadmiarem reagenta estryfikacji, 
będącego - (a) halogenkiem lub - (b) bezwodnikiem organicznego 
kwasu alfa - halokarboksylowego lub - (c) organicznym kwasem 
alfa-halokarboksylowym. Z kolei fazę organiczną stanowiącą roz-
twór polimeru pozostawia się nad węglem aktywnym, osad oddzie-
la się a do otrzymanego przesączu wprowadza się zasadowy tlenek 
glinu i miesza, filtruje a następnie wytrąca się w zimnym metanolu. 
Osad oddziela i suszy pod obniżonym ciśnieniem w temperaturze 

20-45°C otrzymując makroinicjator do procesów polimeryzacji rod-
nikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Makroinicjator rozpuszcza 
się w naczyniu reakcyjnym w nieprotonowym rozpuszczalniku or-
ganicznym, wprowadza (ko)monomer(y) oraz katalizator, po czym 
roztwór uzyskanego polimeru wkrapla się do zimnego metanolu 
a wytrącony reaktywny modyfikator odsącza się i suszy się przez 
12-48 godzin pod obniżonym ciśnieniem w temperaturze 25-60°C.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411773 (22) 2015 03 27

(51) C08G 65/02 (2006.01) 
 C08G 65/12 (2006.01) 
 C08G 75/08 (2006.01) 
 C09K 11/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SWINAREW ANDRZEJ; GROBELNY ZBIGNIEW;  

FLAK TOMASZ; GABOR JADWIGA; JUREK-SULIGA 
JUSTYNA; ŁĘŻNIAK MARTA; SKRZECZYNA KINGA

(54) Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych 
polieterów i politioeterów

(57) Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów 
i politioeterów na drodze polimeryzacji anionowej, w którym 
po wyczerpaniu monomeru jedną ze znanych metod przekształ-
ca się grupy alkoholanowe w końcowe grupy eterowe, usuwa się 
powstałe zanieczyszczenia i rozpuszczalnik bądź rozpuszczalniki, 
a polimer suszy do stałej masy, charakteryzuje się tym, że w at-
mosferze gazu inertnego, prowadzi się reakcję wodorku potasu 
ze związkiem zawierającym grupę karbazylową i kwaśny atom wo-
doru, przy czym reakcję prowadzi się w rozpuszczalniku organicz-
nym z grupy liniowych lub cyklicznych eterów, korzystnie dodając 
do mieszaniny reakcyjnej ligand, korzystnie prowadzi się ją w tem-
peraturze od 15°C do 25°C, do czasu wydzielenia wodoru, po czym 
do mieszaniny reakcyjnej dodaje się monopodstawiony oksiran 
lub tiiran i prowadzi się jego polimeryzację, korzystnie w tempera-
turze od 20°C do 40°C.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 411774 (22) 2015 03 27

(51) C08G 65/12 (2006.01) 
 C08G 65/08 (2006.01) 
 C08G 65/28 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SWINAREW ANDRZEJ; GROBELNY ZBIGNIEW;  

FLAK TOMASZ; GABOR JADWIGA; JUREK-SULIGA 
JUSTYNA; ŁĘŻNIAK MARTA; SKRZECZYNA KINGA

(54) Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych 
oraz zastosowanie soli potasowych 
cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza alkoholu 
pentawodorotlenowego, w celu otrzymywania 
polieterów gwiaździstych

(57) Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych, na drodze 
polimeryzacji anionowej, w którym po wyczerpaniu monome-
ru, jedną ze znanych metod przekształca się grupy alkoholanowe 
w końcowe grupy wodorotlenowe, usuwa się powstałe zanie-
czyszczenia i rozpuszczalnik, bądź rozpuszczalniki, a polimer suszy 
do stałej masy, charakteryzuje się tym, że prowadzi się reakcję wo-
dorku potasu aktywowanego ligandem, korzystnie w postaci eteru 
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koronowego, z solą potasową cyklicznego polialkoholu, korzystnie 
alkoholu pentawodorotlenowego, w atmosferze gazu inertnego, 
w rozpuszczalniku organicznym z grupy liniowych lub cyklicznych 
eterów, korzystnie w temperaturze od 15°C do 25°C, a następ-
nie po wydzieleniu wodoru, do mieszaniny reakcyjnej dodaje się 
monopodstawiony oksiran i prowadzi się jego polimeryzację, ko-
rzystnie w zakresie temperatur od 15°C do 30°C pod ciśnieniem 
normalnym, lub w temperaturze od 90°C do 120°C pod ciśnieniem 
od 0,15 MPa do 0,5 MPa. Przedmiotem wynalazku jest też zasto-
sowanie soli potasowych cyklicznego polialkoholu, zwłaszcza 
alkoholu pentawodorotlenowego, do inicjowania polimeryzacji 
monopodstawionych oksiranów, w celu otrzymywania polieterów 
gwiaździstych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411775 (22) 2015 03 27

(51) C08G 65/28 (2006.01) 
 C08G 65/12 (2006.01) 
 C08G 65/08 (2006.01) 
 C08G 65/14 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,  
Katowice

(72) SWINAREW ANDRZEJ; GROBELNY ZBIGNIEW;  
FLAK TOMASZ; GABOR JADWIGA; JUREK-SULIGA 
JUSTYNA; ŁĘŻNIAK MARTA; SKRZECZYNA KINGA

(54) Sposób otrzymywania polimerów,  
zwłaszcza polieterów, kompleksujących  
kationy metali

(57) Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, 
kompleksujących kationy metali, na drodze polimeryzacji aniono-
wej, w którym po wyczerpaniu monomeru neutralizuje się grupy 
alkoholanowe pochodnymi benzenu zawierającymi jedną, dwie 
lub trzy grupy bromometylowe, usuwa się powstałe zanieczyszcze-
nia i rozpuszczalnik bądź rozpuszczalniki, a polimer suszy do stałej 
masy, charakteryzuje się tym, że prowadzi się reakcję wodorku po-
tasu z alkoholem zawierającym w cząsteczce pierścień eteru koro-
nowego, w atmosferze gazu inertnego, w rozpuszczalniku z grupy 
liniowych lub cyklicznych eterów, korzystnie w temperaturze po-
między 20°C a 30°C, a następnie po wydzieleniu wodoru, do mie-
szaniny reakcyjnej dodaje się monopodstawiony oksiran i prowa-
dzi jego polimeryzację w zakresie temperatur od 20°C do 50°C, 
korzystnie 35°C, pod ciśnieniem normalnym lub w temperaturze 
od 90°C do 120°C pod ciśnieniem od 0,15 MPa do 0,5 MPa.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408411 (22) 2014 06 02

(51) C08L 11/00 (2006.01) 
 C08L 17/00 (2006.01) 
 C08K 13/00 (2006.01) 
 E21D 5/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I BARWNIKÓW, Toruń; SADEX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Rybnik

(72) DĘBEK CEZARY; WASILEWICZ ANDRZEJ

(54) elastomerowy materiał przeznaczony na warstwy 
tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa

(57) Ujawniono materiał bazujący na recyklingu materiałowym 
na wypełnienia międzysieciowe pomostów bezpieczeństwa 
stosowanych w szybach górniczych, zdolny absorbować część 
energii uderzenia, tym samym poprawiający całkowitą chłonność 
energetyczną pomostu bezpieczeństwa. Elastomerowy materiał 
składa się ze zdegradowanej mechanicznie, uplastycznionej przez 
walcowanie przy prześwicie zerowym między walcami mieszaniny 
zawierającej granulat gumowy o podniesionej odporności na pa-
lenie, bazujący na kauczuku chloroprenowym, w ilości nie mniej-
szej niż 50% wagowych, kauczuku lub jego mieszaninach w ilości 

nie przekraczającej 50% wagowych oraz dodatkach regulujących 
kinetykę, stopień wulkanizacji, budowę sieci przestrzennej, popra-
wiających właściwości mechaniczne, reologię, twardość, trudno-
palność w ilości do 30% wagowych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408423 (22) 2014 06 03

(51) C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08L 97/02 (2006.01) 
 C08J 5/06 (2006.01) 
 B29C 70/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole
(72) BARTON JOANNA; CZAJA KRYSTYNA

(54) Sposób wytwarzania  
kompozytów  na osnowie olefin

(57) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin po-
lega na tym, że do wytłaczarki wprowadza się: • 50-90 części wago-
wych homopolimeru etylenu i/lub propylenu i/lub kopolimerów 
wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami z grupy 
olefin C2-C8, • 10-50 części wagowych mączki wierzby energetycz-
nej, • 0-1 części wagowych stabilizatorów UV i/lub stabilizatorów 
termicznych, proces wytłaczania prowadzi się w temperaturze 
120-250°C z szybkością zapewniającą kontaktowanie się składni-
ków w czasie większym niż 1 minuta, stopione tworzywo odbiera 
się z wytłaczarki w postaci wytłoczyny, chłodzi się i ewentualnie 
granuluje.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408424 (22) 2014 06 03

(51) C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08L 97/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole
(72) BARTON JOANNA; CZAJA KRYSTYNA

(54) kompozyty na osnowie olefin
(57) Kompozyty według wynalazku charakteryzują się tym, że za-
wierają: • 50-90 części wagowych homopolimerów etylenu i/lub 
propylenu i/lub kopolimerów wymienionych olefin z jednym bądź 
dwoma monomerami z grupy olefin C2-C8, • 10-50 części wago-
wych mączki wierzby energetycznej, • 0-1 części wagowych stabili-
zatorów UV i/lub stabilizatorów termicznych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408425 (22) 2014 06 03

(51) C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08L 97/02 (2006.01) 
 C08J 5/06 (2006.01) 
 B29C 70/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole
(72) BARTON JOANNA; CZAJA KRYSTYNA; LIPOK JACEK

(54) Sposób wytwarzania  
kompozytów  na osnowie olefin

(57) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin po-
lega na tym, że do wytłaczarki wprowadza się: • 50-90 części wago-
wych homopolimerów propylenu i/lub etylenu i/lub kopolimerów 
wymienionych olefin z jednym bądź dwoma monomerami z grupy 
olefin C2-C8, • 10-50 części wagowych napełniacza roślinnego za-
wierającego cząstki igieł roślin iglastych i/lub innych odpadowych 
fragmentów drzewnych w tym kory, • 0-1 części wagowych stabi-
lizatorów UV i/lub stabilizatorów termicznych, proces wytłacza-
nia prowadzi się w temperaturze 120-250°C z szybkością zapew-
niającą kontaktowanie się składników w czasie nie krótszym niż 
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1 minuta, a stopione tworzywo odbiera się z wytłaczarki w po-
staci wytłoczyny.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408426 (22) 2014 06 03

(51) C08L 23/04 (2006.01) 
 C08L 23/10 (2006.01) 
 C08L 97/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole
(72) BARTON JOANNA; CZAJA KRYSTYNA; LIPOK JACEK

(54) kompozyty na osnowie olefin
(57) Kompozyty na osnowie poliolefin charakteryzują się tym, 
że zawierają: • 50-90 części wagowych homopolimerów propylenu 
i/lub etylenu i/lub kopolimerów wymienionych olefin z jednym 
bądź dwoma monomerami z grupy olefin C2-C8, • 10-50 części wa-
gowych napełniacza roślinnego, zawierającego cząstki igieł roślin 
iglastych lub innych odpadowych fragmentów drzewnych w tym 
kory, lub ich mieszaninę, • 0-1 części wagowych stabilizatorów UV 
i/lub stabilizatorów termicznych.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408403 (22) 2014 06 02

(51) C08L 23/12 (2006.01) 
 C08K 3/08 (2006.01) 
 C08K 7/16 (2006.01) 
 C08J 9/32 (2006.01) 
 B29C 67/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TOR-ŚWIĄTEK ANETA; GARBACZ TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej
(57) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej w procesie 
wtryskiwania mikroporującego charakteryzuje się tym, że do ukła-
du uplastyczniającego wtryskarki posiadającego cztery strefy 
grzejne, zasypuje się mieszaninę polipropylenu w ilości od 87,5% 
do 93,5%, korzystnie 90,0%, środka mikroporującego w postaci mi-
krosfer o egzotermicznej charakterystyce rozkładu w ilości od 1,5% 
do 2,5%, korzystnie 2,0% oraz mikrocząstek żelaza w postaci prosz-
ku w ilości od 5% do 10%, korzystnie 8%, po czym nagrzewa się 
powstałą mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 200°C, 
w strefie drugiej 210°C, w strefie trzeciej 220°C, w strefie czwartej 
230°C, następnie wtryskuje się mieszaninę w czasie 5 s do formy 
wtryskowej o temperaturze 25°C pod ciśnieniem 100 MPa, po czym 
chłodzi się mieszaninę w formie wtryskowej w czasie 25 s.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408413 (22) 2014 06 02

(51) C08L 23/12 (2006.01) 
 C08K 3/08 (2006.01) 
 C08K 7/16 (2006.01) 
 C08J 9/32 (2006.01) 
 B29C 67/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TOR-ŚWIĄTEK ANETA; GARBACZ TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej
(57) Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej w procesie 
wtryskiwania mikroporującego charakteryzuje się tym, że do układu 
uplastyczniającego wtryskarki posiadającego cztery strefy grzejne, 
zasypuje się mieszaninę polipropylenu w ilości od 87,5% do 93,5%, 
środka mikroporującego w postaci mikrosfer o egzotermicznej cha-
rakterystyce rozkładu w ilości od 1,5% do 2,5%, mikrocząstek żelaza 
w postaci proszku w ilości od 2,5% do 5%, oraz mikrocząstek mie-
dzi w postaci proszku w ilości od 2,5% do 5%, po czym nagrzewa 
się powstałą mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 200°C, 
w strefie drugiej 210°C, w strefie trzeciej 220°C, w strefie czwartej 
230°C. Następnie wtryskuje się mieszaninę w czasie 5 s do formy 

wtryskowej o temperaturze 25°C pod ciśnieniem 100 MPa, po czym 
chłodzi się mieszaninę w formie wtryskowej w czasie 25 s.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411969 (22) 2015 04 13

(51) C08L 67/00 (2006.01) 
 C08L 69/00 (2006.01) 
 C08K 3/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SWINAREW ANDRZEJ; GROBELNY ZBIGNIEW; 

JASIK KRZYSZTOF; OKŁA HUBERT;  
ROZWADOWSKA BEATA; NOWICKI GRZEGORZ;  
FLAK TOMASZ; GABOR JADWIGA; ŁĘŻNIAK MARTA; 
SWINAREW BEATA

(54) Sposób otrzymywania  
modyfikowanych poliestrów,  
zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach 
antybakteryjnych, stosowanych w druku 
przestrzennym

(57) Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłasz-
cza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych 
w druku przestrzennym charakteryzuje się tym, że w tempera-
turze otoczenia (pokojowej), korzystnie 25°C, łączy się 5% - 20%, 
zawiesinę nanosrebra o rozmiarze cząstek od 50 nm do 300 nm 
w alkoholu cukrowym (cukrolu), oraz gwieździsty poliol o budo-
wie sześcioramiennej i średniej masie cząsteczkowej z przedziału 
od 3000 do 20000, mieszając korzystnie przez 30 minut lub do cza-
su uzyskania jednorodnej mieszaniny, po czym dodaje się czynnik 
sieciujący w postaci polimerycznego diizocyjanianu difenylome-
tanu (PMDI) oraz stosuje się katalizator przejścia OH/NCO i całość 
następnie miesza się intensywnie, korzystnie przez okres 10 minut 
lub do czasu zaniku egzotermii reakcji, celem najlepszej homoge-
nizacji układu, a następnie mieszaninę poddaje się działaniu ob-
niżonego ciśnienia, korzystnie od 0,5 mm Hg do 40 mm Hg, ko-
rzystnie przez 120 minut, w wyniku czego otrzymuje się poliuretan 
domieszkowany nanosrebrem, który rozdrabnia się do rozmiarów 
drobin od 0,05 mm do 0,5 mm, korzystnie 0,2 mm, i miesza się z po-
liestrem, korzystnie przez 20 minut do 60 minut, po czym otrzyma-
ną mieszaninę blenduje się i wytłacza w postaci struny, korzystnie 
w temperaturze od 190°C do 260°C, w zależności od zastosowane-
go poliestru.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 408460 (22) 2014 06 06

(51) C09D 1/02 (2006.01) 
 C09D 5/00 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) TRYBA BEATA; HOMA PIOTR; WRÓBEL RAFAŁ; 
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54) Sposób zwiększenia  
aktywności fotokatalitycznej farby silikatowej 
zawierającej anataz

(57) Sposób zwiększenia aktywności fotokatalitycznej farby silika-
towej zawierającej anataz charakteryzuje się tym, że powierzchnie 
pokryte fotokatalityczną farbą przemywa się wodą destylowaną 
w ilości co najmniej 3 litry na metr kwadratowy powierzchni po-
krytej farbą.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408302 (22) 2014 05 23

(51) C09F 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok; INSTYTUT 
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy

(72) BAKIER SŁAWOMIR; RÓJ EDWARD; STOCKI MARCIN; 
ZAPORA EWA
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(54) Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych 
substancji żywicznych z drewna drzew iglastych

(57) Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substan-
cji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna 
sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poni-
żej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w po-
staci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest po-
przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu 
od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwu-
stopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C 
w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces 
realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408359 (22) 2014 05 28

(51) C10B 27/06 (2006.01)

(71) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(72) HUMMER WIKTOR; ŁABA STANISŁAW;  
TUKAJ MIROSŁAW; DUMA ANTONI; GRZYB TOMASZ

(54) urządzenie do odprowadzenia wody z rury 
przerzutowej baterii koksowniczej

(57) Urządzenie do odprowadzania wody z rury przerzutowej 
baterii koksowniczej, przeznaczone do zabezpieczenia cerami-
ki baterii koksowniczej podczas przerzutu gazów obsadowych, 
złożone z króćców rur przerzutowych w ilości odpowiadającej 
ilości komór baterii koksowniczej, zabudowane na stropie baterii 
koksowniczej, charakteryzuje się tym, że ma postać zabudowanej 
na stropie baterii koksowniczej króćca rury przerzutowej (2), za-
opatrzonej w ruchomą przegrodę (1) z zespołem sprężyn dolnych 
i sprężynę górną (1.2), przy czym ruchoma przegroda (1) jest usy-
tuowana w sąsiedztwie spustowego otworu przerzutowej rury (2), 
pomiędzy ścianką zamknięcia wodnego, a otworem spustowym, 
poniżej którego jest usytuowana rynna spustowa (3), z tym że do-
datkowo za skrajną komorą koksowniczą, w przyczółku baterii, 
jest zabudowana dodatkowa rura przerzutowa połączona z od-
bieralnikiem gazu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408362 (22) 2014 05 29

(51) C10L 1/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków; AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA 
AKCYJNA, Wrocław

(72) ŚLAK GRZEGORZ; SZPAK EUGENIUSZ; DUDA ANNA; 
LUBOWICZ JAN; SZAŁKOWSKA ELŻBIETA;  
ŁACZEK TOMASZ; GLANOWSKI TOMASZ; 
BERDECHOWSKI KAMIL

(54) komponent paliwa opałowego  
oraz paliwo z jego udziałem

(57) Komponent paliwa opałowego przeznaczony do kompo-
nowania z olejem fuzlowym pochodzącym z procesu fermentacji 

alkoholowej zawiera 60 do 99% mas. produktu węglowodorowe-
go z procesu przeróbki ropy naftowej i/albo węgla i/albo synte-
zy Fischera-Tropscha i/albo rozkładu tworzyw sztucznych i/albo 
hydrokonwersji tłuszczy roślinnych lub zwierzęcych, o gęstości 
od 780 do 880 kg/m3 w temperaturze 15°C, o zakresie temperatur 
wrzenia zawierających się w przedziale od 120 do 400°C, o war-
tości opałowej nie niższej niż 38 MJ/kg i do 5% mas. współroz-
puszczalnika w postaci mieszaniny węglowodorów aromatycz-
nych o zakresie wrzenia od 100 do 200°C mas. i/albo emulgatory 
w ilości do 35% mas., korzystnie takie jak eter nonylofenylopoliok-
syetylenoglikolowy i/albo trigliceryd kwasu rycynolowego oksy-
etylenowany 26 cząsteczkami tlenku etylenu i/albo nienasycone 
alkohole alifatyczne zawierające 15-18 atomów węgla w cząstecz-
ce etoksylowane 1 do 5 cząsteczkami tlenku etylenu, a ponadto 
ewentualnie dodatek smarnościowy w ilości do 300 mg/kg. Ujaw-
niono również paliwo opałowe, zawierające powyższy kompo-
nent i olej fuzlowy o zawartości wody do 18% mas., pochodzący 
z procesu fermentacji alkoholowej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408422 (22) 2014 06 03

(51) C12P 7/18 (2006.01) 
 C12N 1/20 (2006.01) 
 C12P 39/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,  
Poznań

(72) GRAJEK WŁODZIMIERZ;  
SZYMANOWSKA-POWAŁOWSKA DARIA

(54) Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu metodą 
mikrobiologiczną

(57) W sposobie według wynalazku wytwarza się 1,3-propanodiol 
przy użyciu mikroorganizmów dzikich, nurtowanych lub modyfiko-
wanych genetycznie, hodowanych na pożywkach zawierających 
glicerol, glicerol z dodatkiem innego związku organicznego lub za-
wierających sam węglowodan. Proces mikrobiologicznej produkcji 
1,3-propanodiolu charakteryzuje się tym, że proces fermentacji pro-
wadzi się metodą okresową lub okresową z zasilaniem (fed-batch) 
przy sztucznie zwiększonej ilości biomasy komórkowej koncen-
tracji powyżej 2,0 g s.m. komórek/l pożywki, korzystnie powyżej 
5 g s.m./l, dzięki czemu skraca się czas odfermentowania substratu 
oraz zwiększa produktywność objętościowa bioreaktora. Biomasę 
dodawaną do bioreaktora pozyskuje się przez oddzielną hodowlę 
na pożywkach i w warunkach faworyzujących wzrost i rozmnaża-
nie komórek, lub przez separację biomasy namnożonej w trakcie 
poprzedniej fermentacji i jej ponowne wykorzystanie w kolejnej 
szarży produkcyjnej. Przy wielokrotnym używaniu tej samej bioma-
sy komórkowej przeprowadza się jej regenerację przez inkubację 
w pożywce regeneracyjnej zawierającej skoncentrowane składniki 
odżywcze.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408300 (22) 2014 05 23

(51) C12P 7/40 (2006.01)

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

(72) KOŻNIEWSKI BARTŁOMIEJ

(54) Sposób syntezy izomeru kwasu 
monokawoilochinowego lub dikawoilochinowego

(57) Sposób syntezy izomeru kwasu monokawoilochinowego 
lub dikawoilochinowego, polega na tym, że ester kwasu O,O-dia-
cetylokawowego, będący donorem grupy acylowej, poddaje się 
enzymatycznej transestryfikacji w obecności kwasu chinowego 
lub estru kwasu chinowego w rozpuszczalniku wybranym spośród 
rozpuszczalników polarnych.

(14 zastrzeżeń)



Nr  25  (1094)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

A1 (21) 408466 (22) 2014 06 06

(51) C12Q 1/04 (2006.01) 
 C12Q 1/68 (2006.01) 
 C12Q 1/48 (2006.01) 
 C02F 11/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa; INSTYTUT 
BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa

(72) DZIEWIT ŁUKASZ; BARTOSIK DARIUSZ;  
ROMANIUK KRZYSZTOF; DREWNIAK ŁUKASZ;  
PYZIK ADAM; SOBCZAK ADAM; LIPIŃSKI LESZEK

(54) Markery molekularne do identyfikacji  
oraz badania obecności konsorcjów 
metanogennych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw markerów molekular-
nych do identyfikacji oraz badania obecności konsorcjów meta-
nogennych, zestaw starterów do reakcji łańcuchowej polimerazy 
do identyfikacji konsorcjów metanogennych, sposób identyfikacji, 
wykrywania i oceny konsorcjów metanogennych w próbkach śro-
dowiskowych, sposób oceny doboru konsorcjum metanogennego 
do określonych typów wsadów stosowanych w biogazowniach 
oraz sposób monitorowania pracy biogazowni. Ujawniono również 
sposób izolacji i oczyszczania DNA z prób środowiskowych, umoż-
liwiający identyfikację konsorcjów metanogennych oraz grup fizjo-
logicznych mikroorganizmów pośrednio zaangażowanych w pro-
dukcję metanu.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408373 (22) 2014 05 29

(51) C12Q 1/68 (2006.01) 
 G01N 33/574 (2006.01)

(71) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA 
PODYPLOMOWEGO, Warszawa; CENTRUM ONKOLOGII- 
-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa

(72) OSTROWSKI JERZY ZYGMUNT; GAJ PAWEŁ ROMAN

(54) Startery, zestaw starterów, sondy molekularne, 
zestaw sond molekularnych, zestaw starterów 
i sond oraz zastosowanie starterów i sond 
w technice dyskryminacji alleli do wykrywania 
mutacji w genie BrCa1 i diagnozowania raka piersi

(57) Przedmiotami wynalazku są starter do wykrywania mutacji 
w genie BRCA1, zestaw starterów, sonda molekularna do wykrywa-
nia obecności mutacji DNA oraz zestaw sond. Ujawniono również 
zestaw starterów i sond do wykrywania odpowiednich mutacji 
w genie BRCA1 oraz zastosowanie starterów i sond do genotypo-
wania mutacji genu BRCA1 oraz wykrywania raka sutka.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408330 (22) 2014 05 26

(51) C22B 3/24 (2006.01) 
 C22B 11/00 (2006.01) 
 C01G 55/00 (2006.01) 
 C08F 12/36 (2006.01) 
 C08F 18/10 (2006.01) 
 C07F 9/53 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(72) HUBICKI ZBIGNIEW; WÓJCIK GRZEGORZ

(54) Sposób wydzielania platyny z roztworów 
wyługowanych ze stałych materiałów o rozwiniętej 
powierzchni, zawierających śladowe ilości metali 
szlachetnych

(57) Sposób wydzielania platyny z roztworów wyługowanych 
ze stałych materiałów o rozwiniętej powierzchni, zawierających 
śladowe ilości metali szlachetnych, za pomocą selektywnego sor-
bentu na bazie impregnowanych polimerów akrylowych w postaci 

polimeru estru kwasu metakrylowego lub hydrofilowego polimeru 
styrenu z diwinylobenzenem, charakteryzuje się tym, że jako czyn-
nik impregnujący stosuje się siarczki alkilofosfinowe zawierające 
donorowe atomy siarki zdolne do selektywnego wiązania komplek-
sów chlorkowych platyny(IV), korzystnie siarczek triizobutylofosfiny 
lub siarczek trioktylofosfiny, przy czym wydzielanie kompleksu 
platyny przebiega w drugiej kolejności, po wydzieleniu kompleksu 
palladu za pomocą znanego selektywnego sorbentu na bazie ina-
czej impregnowanych polimerów akrylowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408227 (22) 2014 06 02

(51) C25B 9/00 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA 
SUROWCÓW CHEMICZNYCH CHEMKOP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) GARDEŁA ANDRZEJ; MORAWIEC-BIAŁOŃ JULIA; 
NAWRAT GINTER; STEINER ANDREAS, DE;  
BASIURA ALEKSANDRA

(54) Sposób modyfikacji diafragm z włóknin 
technicznych do procesu elektrolizy solanki

(57) Sposób modyfikacji chemicznej diafragm z włókien technicz-
nych (WT), polega na osadzeniu w porach tj. (przestrzeni między- 
włóknowej) WT substancji chemicznej odpornej na restrykcyjne 
warunki fizyko-chemiczne panujące w strefie międzyelektrodowej 
elektrolizera. Wskutek osadzenia w porach diafragmy (przestrzeni 
międzywłóknowej) modyfikatora zostaje znacznie pomniejszona 
średnica porów przenoszących jony, a także, z uwagi na porowatą 
strukturę wprowadzonej substancji, wydatnie zwiększona ich ilość, 
długość oraz współczynnik krętości porów. Efektem ww. działań 
jest znaczna poprawa właściwości separacyjnych diafragm z WT 
w rozdziale różnoimiennych komór elektrodowych, a w konse-
kwencji znaczne ograniczenie niekorzystnej dla procesu elektrolizy 
wymiany masy związanej z dyfuzją i migracją jonów OH¯ z komory 
katodowej do anodowej.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WłÓkIeNNICtWO  I  PaPIerNICtWO

A1 (21) 408368 (22) 2014 05 29

(51) D01F 1/10 (2006.01) 
 D01F 6/90 (2006.01) 
 D01F 9/08 (2006.01) 
 C08L 77/00 (2006.01)

(71) JLU Technologies Ltd, Ryga, LV
(72) LASENKO INGA, LV

(54) kompozytowe włókno bursztynowe
(57) Kompozytowe włókno bursztynowe charakteryzuje się tym, 
że zawiera technologicznie przetworzony bursztyn korzystnie suk-
cynit w kształcie kulistych cząsteczek o wielkości do 300 nm. oraz 
rozdrobnione srebro o wielkości ziaren 300-700 μm, które są rów-
nomiernie zintegrowane z matrycą poliamidu 66 (PA66) w ilości 
10-13% sukcynitu, 0,5%, srebra, 3-5% organicznych lub nieorga-
nicznych związków, 81,5-87% poliamidu (PA66). Sposób wy-
twarzania polega na równomiernym dostarczaniu do matrycy 
polimeru termoplastycznego, przetworzonego sukcynitu oraz roz-
drobnionego srebra o wielkości ziaren 300-700 μm, do wtórnego 
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tłoczenia w wytłaczarce w czasie 10 min. przy temperaturze tłocze-
nia 160-215°C, przy prędkości ciągnienia włókien 2500 m/min.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BuDOWNICtWO;  gÓrNICtWO; 
kONStrukCJe  zeSPOlONe

A1 (21) 408387 (22) 2014 06 01

(51) E01B 9/30 (2006.01)

(71) METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA, Węgierska Górka
(72) JURASZ JAN; STASICA TOMASZ ANDRZEJ; 

MAŚLANKA PRZEMYSŁAW; HYTROŚ WALDEMAR; 
WŁOCH TOMASZ; DYRLAGA MARCIN; KARPIŃSKI JACEK

(54) Sposób kompletowania elementów do mocowania 
szyn do podkładów strunobetonowych oraz zestaw 
do montażu szyn do podkładów strunobetonowych

(57) Sposób kompletowania elementów do mocowania szyn 
do podkładów strunobetonowych polega na tym, że poszczególne 
elementy są mocowane rozłącznie do kotw trwale zamocowanych 
w podkładzie strunobetonowym po czym, dostarczane na miej-
sce montażu szyn, tam rozkładane na części składowe i po ułoże-
niu szyn następuje właściwy montaż. Zestaw do mocowania szyn 
do podkładów strunobetonowych składa się z podkładu (1), dwóch 
zestawów z których każdy składa się z kotw (3, 4) umieszczonych 
trwale w podkładzie (1) strunobetonowym, przekładek (5) podszy-
nowych, łapek sprężystych (6, 7) oraz wkładek (8, 9) dociskowych 
elektroizolacyjnych z dodatkowymi elementami (10, 11) oraz ele-
mentów (12). Elementy te mocowane są rozłącznie do kotw.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408379 (22) 2014 05 30

(51) E01B 11/50 (2006.01)

(71) SOKOŁOWSKI RYSZARD ZAKŁAD USŁUGOWO- 
-HANDLOWY TOREX, Rumia

(72) SOKOŁOWSKI RYSZARD

(54) Sposób łączenia odcinków szyn kolejowych 
i tramwajowych w środowisku łuku elektrycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia odcinków szyn 
kolejowych i tramwajowych w środowisku łuku elektrycznego przy 
budowie i eksploatacji dróg szynowych kolejowych i dla publicz-
nego transportu tramwajowego. Sposób polega na tym, że łą-
czone odcinki szyn układa się tak, by zbliżyły się czołami do siebie 
na odległość pozwalającą na powstanie szczeliny spawalniczej, 
zachowując względem siebie prostoliniowość. Pod stopki obu 
szyn, w miejscu łączenia, podkłada się łubek miedziany i wypełnia 
spoiną szczelinę stopek szyn. Następnie zakłada się obustronnie 
na szyjki szyn łubki miedziane i w kolejnym etapie montuje się 
miedziane łubki profilowane na główki szyn. W każdym etapie 

układa się po trzy ściegi spoiny, przy czym ostatni, najbliższy po-
wierzchni jezdnej, układany jest ściegiem z elektrody, której rdzeń 
jest wykonany z materiału o wyższej twardości. Elektrody, używane 
do spawania łącza szyn, są elektrodami z otuliną zasadową. Miejsce 
łączenia szyn przed spawaniem nagrzewa się do temperatury po-
wyżej 550 Kelwinów, a po zakończeniu układania spoiny odpuszcza 
się ją, otrzymując temperaturę 373 Kelwiny przez co najmniej jedną 
godzinę.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408363 (22) 2014 05 29

(51) E04B 1/16 (2006.01) 
 E04B 1/18 (2006.01) 
 E04C 1/00 (2006.01)

(71) BRANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin

(72) KOGUT IRENEUSZ; KOGUT TOMASZ

(54) Wielkopłytowy prefabrykowany ustrój budowlany 
oraz elementy składające się na ten ustrój

(57) Przedmiotem wynalazku jest wielkopłytowy prefabryko-
wany ustrój budowlany, charakteryzuje się tym, iż szkieletową 
konstrukcję obiektu tworzą elementy ram żelbetowych tj. słupy 
i belki, umieszczone w elementach prefabrykowanych, bądź są for-
mowane jako monolityczne w miejscu ich łączenia. Prefabrykacją 
objęte są wszystkie elementy budowli takie jak: fundament, ściany, 
stropy, dach, schody, ścianki działowe, płyty podłogowe (jastrych), 
okiennice, elewacja, pokrycie dachu. Wielkowymiarowe elementy 
prefabrykowane posiadają przynajmniej jedną swoją płaszczyznę 
idealnie gładką w formie płyty z siatkobetonu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408416 (22) 2014 06 03

(51) E04B 1/32 (2006.01) 
 E04B 1/16 (2006.01) 
 E04G 11/04 (2006.01) 
 E04G 1/20 (2006.01)

(71) PIÓRKOWSKI MIROSŁAW ECO DOME, Gdańsk
(72) PIÓRKOWSKI MIROSŁAW

(54) Sposób wznoszenia budynku, zwłaszcza 
domu jednorodzinnego o owalnym kształcie, 
specjalistyczne rusztowanie do wznoszenia 
budynku, zwłaszcza o owalnym kształcie sposobem 
według wynalazku i budynek, zwłaszcza dom 
jednorodzinny wytworzony tym sposobem

(57) Sposób wznoszenia budynków, zwłaszcza domu jednoro-
dzinnego o owalnym kształcie zawiera następujące kroki w któ-
rych: 1. Przygotowuje się - niweluje się teren. 2. Wykonuje się 
fundament, korzystnie pierścieniowy, korzystnie fundament pier-
ścieniowy ze zbrojeniem lub w innym przykładzie wykonania pły-
tę fundamentową. 3. Montuje się rusztowanie specjalistyczne (2) 
do wznoszenia budynku sposobem według wynalazku. 4. Montu-
je się elementy budynku wspierając je na ustawionym uprzednio 
specjalistycznym rusztowaniu. 5. Specjalistyczne rusztowanie (2) 
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do wznoszenia budynku, zwłaszcza o owalnym kształcie sposo-
bem według wynalazku zawiera co najmniej podstawę (6), maszt 
centralny (8), wyposażony w umieszczone obwodowo co najmniej 
na dwóch poziomach wypusty (10), poziome rury (11) wraz z pio-
nowymi wspornikami (12), podesty robocze (16), platformę wspor-
czą (14) pierwszego elementu (15) wznoszonego budynku wraz 
z elementem dociskowym (18), regulowaną podporą stropową 
oraz mechanizm opuszczania rusztowania (9). Przedmiotem zgło-
szenia jest też budynek, zwłaszcza dom jednorodzinny wytworzo-
ny sposobem i przy użyciu rusztowania.

(29 zastrzeżeń)

A1 (21) 408441 (22) 2014 06 05

(51) E04C 1/00 (2006.01) 
 E04C 2/06 (2006.01)

(71) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy
(72) MERONK ANDRZEJ

(54) element budowlany prefabrykowany
(57) Element budowlany prefabrykowany zawiera warstwę ze-
wnętrzną (1) oraz warstwę wewnętrzną (2), gdzie obie warstwy (1, 2) 
stanowią płyty betonowe i zawierają zbrojenie wewnętrzne. Pomię-
dzy warstwami (1, 2) znajdują się środki dystansowe, utrzymujące 
obie warstwy (1, 2) w odległości jedna od drugiej. Środki dystansowe 
stanowią elementy zbrojenia dystansowego (3), połączone ze zbro-
jeniem wewnętrznym warstwy zewnętrznej (1) oraz ze zbrojeniem 
wewnętrzny warstwy wewnętrznej (2). Elementy zbrojenia dystan-
sowego (3) stanowią szkielet wewnętrzny elementu budowlane-
go. Elementy (3) mają postać ram, do równoległych boków (4, 5) 
których mocowana jest warstwa zewnętrzna (1) oraz warstwa 
wewnętrzna (2). Elementy zbrojenia dystansowego (3) wystają 
poza obrys krawędzi (6) warstwy zewnętrznej (1) oraz poza obrys 
krawędzi (7) warstwy wewnętrznej (2). Warstwa zewnętrzna (1) 
podobnie jak i warstwa wewnętrzna (2) może mieć w przekroju 
poprzecznym postać kątownika. W tym wykonaniu element sta-
nowi narożnik obiektu budowlanego i ma wysokość jednej kon-
dygnacji obiektu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408389 (22) 2014 05 30

(51) E04D 13/03 (2006.01) 
 E06B 7/04 (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) ŚWIERK PIOTR

(54) Okno dachowe z kanałem nawiewnym powietrza
(57) Przedmiotem wynalazku jest okno dachowe z kanałem na-
wiewnym powietrza (1), wykonanym wewnątrz górnego ramiaka 
ościeżnicy, którego otwór wlotowy (11) znajduje się po zewnętrznej 
stronie okna, a otwór wylotowy (12) znajduje się po wewnętrznej 
stronie okna. Wewnątrz kanału nawiewnego jest sprężysta prze-
słona (5), osadzona w rowku wzdłuż krawędzi utwierdzonej (51), 
odchylana podczas przepływu powietrza i powracająca do pozycji 
wyjściowej pod wpływem zwrotnej siły sprężystości z co najmniej 
jednym przeciwciężarem (6), który wspólnie z przesłoną (5) tworzy 

zrównoważoną dźwignię dwustronną, osadzoną obrotowo lub ob-
rotowo-przesuwnie w punkcie podparcia.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 408452 (22) 2014 06 06

(51) E04F 21/16 (2006.01) 
 E04F 21/06 (2006.01) 
 E04G 21/20 (2006.01)

(71) SKŁAD GRZEGORZ, Koszalin
(72) SKŁAD GRZEGORZ

(54) Paca budowlana
(57) Przedmiotem wynalazku jest paca budowlana stosowa-
na zwłaszcza do nakładania na ściany warstw tynku, czy gładzi, 
do szlifowania gładzi oraz innych prac budowlanych, związanych 
zwłaszcza z nakładaniem materiałów budowlanych lub też z uzyski-
waniem gładkich powierzchni gładzi, tynków itp. Paca budowlana 
posiada część (1) roboczą oraz uchwyt (2). Część (1) robocza pacy 
posiada co najmniej dwie płyty (3, 4) robocze połączone ze sobą 
uchylnie. Pomiędzy płytami (3, 4) roboczymi usytuowany jest za-
wias (5). Uchwyt (2) pacy jest uchwytem dwudzielnym i stanowią 
go pochwyty (6 i 7), połączone są ze sobą w sposób ruchomy 
za pomocą elementu (8) regulatorowego w postaci szyny (9) re-
gulacyjnej. Pochwyt (6) jest zamocowany do wycięcia (10) szyny (9) 
regulacyjnej w sposób rozłączny i za pomocą elementu (11) zaci-
skowego w postaci nakrętki motylkowej.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408456 (22) 2014 06 06

(51) E04H 17/00 (2006.01) 
 E04H 17/16 (2006.01) 
 E04H 17/24 (2006.01) 
 E04H 17/08 (2006.01) 
 E04H 17/10 (2006.01)

(71) PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Dobrów

(72) SAWICZ RADOSŁAW; OSZCZEPALSKI TOMASZ; 
TOMALSKI DARIUSZ
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(54) Słupek ogrodzeniowy oraz system ogrodzenia 
z takim słupkiem

(57) Słupek ogrodzeniowy o kształtowym przekroju poprzecz-
nym, zawierający wzdłużne rowki pod łączniki i ewentualnie da-
szek, charakteryzuje się tym, że profil (1) słupka zawiera co najmniej 
jeden wzdłużny rowek (1a) pod łączniki, które mają kształt trapezu, 
przy czym dłuższa podstawa trapezu tworzy dno rowka (1a). Sys-
tem ogrodzenia, zawierający słupki, łączniki i przęsła ogrodzeniowe, 
charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej słupki ogrodzenio-
we, łączniki (2), których bryła dopasowana jest kształtem do trape-
zowych rowków (1a) słupków ogrodzeniowych, panele ogrodze-
niowe wąskie lub szerokie (4) zagięte po bokach na kształt zbliżony 
do litery „C”, spinki łączące oraz pokrywy górne do gabionów.

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 408333 (22) 2014 05 26

(51) E05B 11/00 (2006.01) 
 E05B 19/00 (2006.01) 
 E05B 27/00 (2006.01) 
 B60R 25/06 (2006.01)

(71) NIEDŹWIEDŹ REGINA, Puszczykowo
(72) NIEDŹWIEDŹ REGINA

(54) zamek blokady dźwigni zmiany biegów pojazdów
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamek blokady dźwigni zmiany 
biegów pojazdów, mający zastosowanie do wszelkich, mechanicz-
nych blokad skrzyni biegów pojazdów. Zamek charakteryzuje się 
tym, że w elemencie obrotowym (2) wkładki (1) ma kanał (4) na prze-
suwny poosiowo blokownik (5), mający na jednym skraju wypust (6) 
do osadzania w gnieździe (7) klucza (3), zaś na drugim skraju trzpień 
do sytuowania w gnieździe (9) części stałej (10) zamka.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408323 (22) 2014 05 26

(51) E21D 23/16 (2006.01) 
 F15B 13/044 (2006.01) 
 F15B 13/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice
(72) JAGŁA JAN; TOMASZKIEWICZ JACEK

(54) Sterownik elektrohydrauliczny
(57) Sterownik stanowi dwa równoległe elektromagnesy (2) 
w jednym korpusie (1) połączone z dwoma rozdzielaczami (4) pilo-
tującym, umieszczonymi w drugim korpusie (3). Każdy elektroma-
gnes (2) ma cewkę (5), wewnątrz której znajduje się ruchoma kotwi-
ca (10) z osadzonym w jej osi popychaczem (14) opartym jednym 
końcem o popychacz (15) rozdzielacza (4) pilotującego, a z drugiej 
strony zabezpieczony nakrętką (16). Kotwica (10) zakończona jest 

kołnierzem (11) zamykającym zworę (8) i mieszczącym się w tu-
lei (7). Stykające się powierzchnie kołnierza (11) i zwory (8) mają 
rowki i wypukłości. Oba elektromagnesy (2) mają wspólne zasilanie 
elektryczne poprzez złącze (17).

(1 zastrzeżenie)

DzIał F

MeChaNIka;  OŚWIetleNIe;  OgrzeWaNIe; 
uzBrOJeNIe;  teChNIka  MINerSka

A1 (21) 408449 (22) 2014 06 06

(51) F01K 25/10 (2006.01) 
 F01K 27/00 (2006.01) 
 F01K 7/32 (2006.01)

(71) LICZNERSKI PAWEŁ KRZYSZTOF, Bydgoszcz
(72) LICZNERSKI PAWEŁ KRZYSZTOF

(54) Sposób przekształcania energii cieplnej  
na energię mechaniczną

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przekształcania energii 
cieplnej na energię mechaniczną, obejmujący realizowane cyklicz-
nie etapy: a) zwiększania ciśnienia czynnika roboczego od pozio-
mu ciśnienia odniesienia (pCOND) do końcowego ciśnienia pracy (pH) 
i zwiększania entalpii czynnika roboczego od entalpii odniesie-
nia (hF) do końcowej entalpii pracy (hH); b) doprowadzania strumie-
nia czynnika roboczego z etapu a) do układu konwersji strumienia 
czynnika roboczego na energię mechaniczną; c) pracy czynnika 
o użytecznym ciśnieniu pracy (pT) i użytecznej entalpii pracy (hT) 
w układzie konwersji; d) zasadniczo izobarycznego zmniejszania 
entalpii czynnika roboczego po układzie konwersji (h%) do ental-
pii odniesienia (hF) przy ciśnieniu odniesienia (pCOND). Zwiększa-
nie ciśnienia i entalpii czynnika roboczego obejmuje najpierw 
etap podniesienia ciśnienia ciekłego czynnika do początkowego 
ciśnienia pracy (pF), przekraczającego ciśnienie krytyczne (pK), 
zasadniczo przy stałej entalpii odniesienia (hF), a następnie etap 
izochorycznego podgrzewania czynnika roboczego celem zwięk-
szenia entalpii czynnika roboczego do wartości końcowej entalpii 
pracy (hH) i zwiększenia ciśnienia czynnika do wartości końcowe-
go ciśnienia pracy (pH), korzystnie zawierającego się w przedziale 
od 7 MPa do 300 MPa, zaś w kolejnym etapie praca czynnika w ukła-
dzie konwersji przebiega przy ciśnieniu powyżej ciśnienia krytycz-
nego (pK) i przy entalpii mniejszej od entalpii pary nasyconej (hV) 
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zasadniczo w obszarze cieczy w obszarze nadkrytycznym lub za-
sadniczo w obszarze pary w obszarze nadkrytycznym.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 410832 (22) 2013 07 12

(51) F03D 1/00 (2006.01) 
 F03D 1/06 (2006.01)

(31) 102012013896.2 (32) 2012 07 13 (33) DE

(86) 2013 07 12 PCT/EP2013/064769
(87) 2014 01 16 WO14/009513

(71) ENO ENERGY SYSTEMS GMBH, Rostock, DE
(72) PORM KARSTEN, DE; MAASS TONY, DE;  

BOCKHOLT STEFAN, DE; HÖRENZ MARTIN, DE

(54) turbina wiatrowa, farma wiatrowa 
i sposób wytwarzania energii

(57) Przedmiotem wynalazku jest turbina wiatrowa (100) o osi 
poziomej (170) i przynajmniej jednej łopacie wirnika (160), która 
w normalnej pracy przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s, zawsze 
odznacza się statycznym współczynnikiem ciągu cS mniejszym niż 
0,8. Turbina wiatrowa (100) jest zaprojektowana na obliczeniowe 
natężenie turbulencji zgodnie z definicją wartości charakterystycz-
nej natężenia turbulencji 115 przy 15 m/s zgodnie z IEC 61400-1, Wy-
danie 2, większe niż 18% i mniejsze niż 26%. Dzięki temu jest możli-
we osiągnięcie wyższej efektywności wykorzystania powierzchni.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408342 (22) 2014 05 27

(51) F03D 3/04 (2006.01) 
 F03D 7/06 (2006.01) 
 F03D 11/04 (2006.01)

(71) PALMA ANDRZEJ, Łódź
(72) PALMA ANDRZEJ

(54) Dyfuzor silnika wiatrowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest dyfuzor do silnika wiatrowego 
o osi prostopadłej do kierunku wiatru, przeznaczonego do napę-
dzania generatorów prądu. Na pionowym wale (1) zamocowanym 
w konstrukcji stałej, osadzone są poziome podstawy (2), pomiędzy 
którymi umieszczone są trzy płaty napędowe (3) silnika. Na tym 
samym wale (1) osadzone są podstawy wsporcze (4), w których 
z kolei osadzone są płaty (6, 7 i 8) dyfuzora. Płat przedni (6) jest ru-
chomy i otacza wirnik od strony działania wiatru na tej części ob-
wodu, gdzie znajduje się strefa oporu płatów napędowych (3). Płat 

tylny (7), otaczający wirnik silnika na części obwodu wirnika po stro-
nie przeciwnej do płata przedniego (6) jest nieruchomy i jest sztyw-
no zamocowany do konstrukcji wsporczej (4). Płat kierunkowy (8), 
również znajdujący się na części obwodu wirnika po stronie prze-
ciwnej do kierunku wiatru, jest ruchomy. To właśnie układ tych 
trzech płatów (6, 7 i 8) tworzy dyfuzor. Oś obrotu (5) płata przednie-
go (6) stanowi jego krawędź natarcia i osadzona jest w konstrukcji 
wsporczej (4) tam też zamocowany jest siłownik (10) do odchylania 
płata przedniego (6). Płaty tylny (7) i płat kierunkowy (8) tworzą klin, 
którego działanie korzystnie wpływa na ukształtowanie strugi po-
wietrza opływającego silnik, a tym samym na sprawność silnika.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 408383 (22) 2014 05 30

(51) F03D 11/04 (2006.01) 
 F03D 3/00 (2006.01) 
 F03D 3/04 (2006.01) 
 F03D 1/00 (2006.01) 
 F03D 1/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(72) ZALEWSKI WIESŁAW

(54) Wielowirnikowa turbina wiatrowa  
o pionowej osi obrotu wału wirników

(57) Wielowirnikowa turbina wiatrowa składa się z co najmniej 
dwóch modułów przymocowanych do budynku (7), których wir-
niki (2) są połączone wspólnym wałem napędowym (3) o pionowej 
osi obrotu z generatorem prądu (6). Każdy moduł składa się z trzech 
lub czterech jednakowych pierścieni (1) o stałej grubości ścianek, 
tak wyprofilowanych, że napływające na pierścienie (1) powietrze 
jest odchylane w kierunku znajdującego się pod pierścieniami wir-
nika (2). Wirnik (2) każdego modułu otoczony jest pierścieniowym 
kołnierzem (4) o stałej średnicy, zamocowanym do usytuowanego 
powyżej pierścienia (1), a pierścienie (1) są połączone sztywnymi 
pionowymi wspornikami (5). Moduły są zamocowane przy narożu 
budynku (7) za pośrednictwem co najmniej jednego pionowego 
wspornika (5) równoległego do osi wału napędowego (3), przy 
czym pierścienie (1) są mocowane stycznie do narożnej krawędzi 
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budynku (7), a generator prądu (6), połączony z dolnym odcinkiem 
wału napędowego (3), jest zamocowany do budynku (7) powyżej 
jego dolnej kondygnacji.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408439 (22) 2014 06 05

(51) F16F 7/10 (2006.01) 
 B60G 13/16 (2006.01) 
 B60R 19/18 (2006.01) 
 F03G 3/08 (2006.01)

(71) PRYTKO LEON, Kowary
(72) PRYTKO LEON

(54) Sposób przekształcania energii kinetycznej  
oraz urządzenie do przekształcania energii 
kinetycznej

(57) Sposób oraz urządzenie do przekształcania energii kinetycz-
nej poruszającego się obiektu w energię kinetyczną ruchu obro-
towego w przypadkach zderzenia lub gwałtownego zatrzymania 
pozwala na eliminowanie lub istotne ograniczenie negatywnych 
skutków zderzeń i kolizji. Sposób i urządzenie opiera się na zasto-
sowaniu przekładni o zmiennym, narastającym przełożeniu, sta-
nowiących napęd elementów wirujących, które przejmują energię 
zderzenia. W urządzeniach nie występują zespoły i elementy amor-
tyzujące, co pozwala na pełną kontrolę procesu przekształcania 
energii na drodze zatrzymania obiektu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408392 (22) 2014 06 02

(51) F16H 1/16 (2006.01) 
 F16H 57/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72) KACALAK WOJCIECH; BUDNIAK ZBIGNIEW;  

MAJEWSKI MACIEJ

(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
(57) Przekładnia ślimakowa bezluzowa przeznaczona jest do sto-
sowania w mechanizmach precyzyjnych, pracujących w warun-
kach znacznej prędkości obrotowej oraz w warunkach wymagań 
wysokiej trwałości i zmiennych obciążeń. Przekładnia ma ślimacz-
nicę z wieńcem (1), rozdzielonym na dwie symetryczne części 
w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi obrotu. Połówki koła ślima-
kowego mają piasty (5, 6), osadzone współosiowo jedna na drugiej, 
i są oddzielone szczeliną oraz złączone gwintowanymi sworznia-
mi (8). Przesunięcie kątowe pomiędzy połówkami koła ślimakowe-
go, składającego się z kół (3, 4), jest wstępnie ustalone współosio-
wymi otworami, w których umieszczone są sworznie z kołnierzami 
dociskającymi osiowo elementy sprężyste, osadzone we współo-
siowych ze sworzniami (8) gniazdach.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 408314 (22) 2014 05 23

(51) F16J 15/02 (2006.01) 
 F16J 15/12 (2006.01)

(71) GAMBIT-LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka

(72) GAWLIŃSKI MAREK

(54) uszczelnienie spiralne
(57) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie spiralne o zwo-
jach wykonanych z taśmy metalowej rozdzielonej taśmą uszczelnia-
jącą, przeznaczone do uszczelniania złączy kołnierzowych. Uszczel-
nienie wykonane jest ze spiralnie zwiniętych co najmniej dwóch 
taśm metalowych (1, 2) o zadanej grubości i o zadanym profilu oraz 
z co najmniej jednej taśmy materiału uszczelniającego (3). Korzyst-
nie taśmy metalowe (1, 2) mają różną szerokość.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408334 (22) 2014 05 26

(51) F16K 13/02 (2006.01) 
 F16K 47/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ

(54) regulator przepływu
(57) Regulator przepływ, mający zastosowanie w urządzeniach 
hydraulicznych, w którym nie występuje sprężyna podtrzymująca 
suwak, zawierający korpus, w którym wykonane są otwory, do-
pływowy i odpływowy, między którymi zamocowana jest tuleja, 
w której wykonane są otwory dławiące i osiowo umieszczony jest 
element suwakowy, charakteryzuje się tym, że powierzchnia (A1) 
czoła od strony ciśnienia wejściowego czopu elementu suwakowe-
go (3) jest mniejsza od powierzchni (A2) czoła od strony otworu 
dławiącego (DŁ) czopu elementu suwakowego (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408344 (22) 2014 05 27

(51) F16L 9/12 (2006.01) 
 F24D 3/12 (2006.01)

(71) ZPU JOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz

(72) JOŃCA KAZIMIERZ; BARSZCZAK JOANNA
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(54) zespolona trójwarstwowa rura osłonowa, 
sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie, rura, 
kształtka i/lub armatura preizolowana oraz sposób 
ich wytwarzania

(57) Zespolona trójwarstwowa rura osłonowa, jej zastosowanie 
do produkcji wyrobów preizolowanych stosowanych w sieciach 
ciepłowniczych oraz rura, kształtka i armatura preizolowana z we-
wnętrzną rurą przewodową, zwłaszcza ze stali, oraz izolacji z twar-
dej pianki poliuretanowej PUR, służącej do izolacji termicznej rury, 
z zastosowaną zespoloną trójwarstwową rurą osłonową, składa się 
z płaszcza osłonowego stanowiącego zespoloną trójwarstwową 
rurę osłonową składającą się z trzech warstw: wewnętrznej war-
stwy z żywicy kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego - EVOH 
stanowiąca barierę dyfuzyjną, z warstwy spoiwa na bazie bezwod-
nika maleinowego, szczepionego polietylenem (5), oraz zewnętrz-
nej warstwy (6) z tworzywa sztucznego HDPE. Sposób wytwarza-
nia zespolonej trójwarstwowej rury osłonowej, charakteryzuje się 
tym, że wszystkie trzy warstwy rury osłonowej są produkowane i łą-
czone jednocześnie. Wykonywane jest to poprzez ekstruzję za po-
mocą głównej wytłaczarki, głowicy do produkcji zespolonych rur 
trójwarstwowych i dwóch koekstruderów tłoczących barierę dy-
fuzyjną EVOH i spoiwo. Efektem końcowym produkcji za pomocą 
połączonych synchronicznie ze sobą w/w urządzeń jest zespolona 
trójwarstwowa rura osłonowa stosowana do produkcji wyrobów 
preizolowanych oraz wyroby preizolowane z zastosowaną trójwar-
stwową rurą osłonową.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411168 (22) 2015 02 05

(51) F24D 3/10 (2006.01)

(71) WOJTAŚ JAN, Kaźmierz
(72) WOJTAŚ JAN

(54) Naczynie wzbiorcze, zwłaszcza do centralnego 
ogrzewania

(57) Naczynie wzbiorcze zawiera szczelny zbiornik (1), w którego 
dnie są zamontowane co najmniej rura bezpieczeństwa (2), rura 
opadowa (3) oraz rura przelewowa (4), przy czym rura opadowa (3) 
oraz rura przelewowa (4) wychodzą z części dolnej przestrzeni 
czynnika roboczego na zewnątrz zbiornika (1), natomiast rura bez-
pieczeństwa (2) jest połączona hydraulicznie poprzez otwór (5) 
z częścią dolną przestrzeni czynnika roboczego w zbiorniku (1). 
Ta część rury przelewowej (4), która jest zamontowana wewnątrz 
zbiornika (1), począwszy od dna zbiornika (1) biegnie ku górze, 
po krzywej odwzorowującej literę „U” z poprzeczką odwróconą 
ku górze, po czym zawraca w dół, w stronę dna zbiornika (1), przy 
czym najniżej położony fragment powierzchni wewnętrznej (x) od-
cinka rury przelewowej (4) stanowiącego poprzeczkę litery „U”, jest 
usytuowany na wysokości (H) maksymalnego poziomu czynnika 
roboczego w zbiorniku (1), ponadto wewnątrz tego zawróconego 
w stronę dna zbiornika (1) odcinka rury przelewowej (4) jest zamo-
cowana w niej współosiowo rurka stabilizatora ciśnienia (6), przy 
czym krawędź górna otworu rurki stabilizatora ciśnienia (6) wy-
chodzi na zewnątrz powierzchni zewnętrznej rury przelewowej (4), 
ponadto koniec górny rury bezpieczeństwa (2) znajduje się poniżej 
końca górnego rurki stabilizatora ciśnienia (6), poza tym otwór (5) 

w rurze bezpieczeństwa (2) jest usytuowany po stronie rury prze-
lewowej (4).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408375 (22) 2014 05 29

(51) F24F 12/00 (2006.01)

(71) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) PRYMON MAREK; KOSOWSKA PAULINA;  
ROKOSZ MICHAŁ; MACHATY PIOTR; WOJNAR KAMILA

(54) Centrala wentylacyjna
(57) Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymienni-
kiem ciepła (9), korzystnie przeciwprądowym, charakteryzuje się 
tym, że jej obudowa (1) ma w środkowej części wymiennikową 
komorę (15), która separowana jest pierwszą oddzielająca ścia-
ną (16) od usytuowanych na jednym końcu obudowy (1) dwóch 
czerpalnych komór powietrza zużytego (3) i powietrza świeże-
go (5), rozdzielonych pierwszą przegrodą (17) oraz separowana jest 
drugą oddzielającą ścianą (18) od usytuowanych na drugim końcu 
obudowy wywiewnych komór (19, 20) z wyciągowymi wentylato-
rami, pierwszym (11) powietrza zużytego i drugim (13) powietrza 
świeżego, które to wywiewne komory (19, 20) są rozdzielone drugą 
przegrodą (21), przy czym pierwsza oddzielająca ściana (16) wy-
miennikowej komory (15) ma od strony czerpalnych komór (3, 5) 
pierwszy otwór (22), umożliwiający przepływ strumienia powietrza 
zużytego do pierwszego wlotu wymiennika oraz drugi otwór (23), 
umożliwiający przepływ strumienia powietrza świeżego do dru-
giego wlotu wymiennika, zaś druga oddzielająca ściana (18) wy-
miennikowej komory (15) ma od strony wywiewnych komór (19, 20) 
trzeci otwór (24), umożliwiający czerpanie przez pierwszy wenty-
lator (11) strumienia powietrza zużytego z pierwszego wylotu (25) 
wymiennika i czwarty otwór (26), umożliwiający czerpanie przez 
drugi wentylator (13) strumienia powietrza świeżego z drugiego 
wylotu wymiennika.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 412295 (22) 2015 05 11

(51) F24F 12/00 (2006.01) 
 F24F 7/04 (2006.01)

(71) CICHOBŁAZIŃSKI WOJCIECH, Józefów
(72) CICHOBŁAZIŃSKI WOJCIECH
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(54) rekuperator grawitacyjny płytowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest rekuperator grawitacyjny płyto-
wy wykorzystujący ciąg w kominie wentylacyjnym do skierowania 
wychodzącego z budynku kanałem (2) ciepłego powietrza w dół 
z przestrzeni (7) między płytami rekuperatora, rozdzielonymi prze-
grodami (9), ze szczelinami, gdzie oddając ciepło a więc będąc co-
raz cięższe, opada bardzo wolno i wpada do przestrzeni (12), skąd 
jest zasysane na zewnątrz przez komin wentylacyjny kanałem (5). 
Stworzone podciśnienie w budynku, zasysa kanałem (4) zimne 
zewnętrzne powietrze do przestrzeni (10), dalej przez szczeliny 
unosi się w górę, jako coraz lżejsze po odebraniu ciepła i wpada 
do przestrzeni (8) a przez kanał (3) do budynku. Przestrzenie (7 i 8) 
rozdzielone są blaszaną przegrodą (6),która dodatkowo dogrzewa 
powietrze w przestrzeni (8). Podobnie dolna przegroda (11) rozdzie-
la przestrzenie (10 i 12) i dogrzewa dodatkowo wpadające zimne 
powietrze do przestrzeni (10). Cały rekuperator może być częścią 
ściany zewnętrznej, a więc niewidoczny i niewymagający zasilania 
elektrycznego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 408421 (22) 2014 06 03

(51) F41A 3/26 (2006.01) 
 F41A 15/14 (2006.01) 
 F41A 35/06 (2006.01)

(71) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom; 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa

(72) WOŹNIAK RYSZARD; ZAHOR MIROSŁAW;  
PIECHOTA NORBERT; ARCZEWSKI ANDRZEJ;  
MADEJ PAWEŁ

(54) Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek 
modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek

(57) Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmia-
ną kierunku wyrzucania łusek, zawierająca co najmniej lufę, komorę 
zamkową, suwadło z wycięciem kształtowym, zamek z poprzecz-
nym otworem do trzpienia sterującego, trzpień sterujący łączący 
zamek z suwadłem w dwóch przeciwnych pozycjach zamka oraz 
mechanizm powrotny, charakteryzuje się tym że w suwadle usy-
tuowane są dwa wzdłużne otwory to jest otwór dolny (42) zam-

ka i otwór górny (43) mechanizmu powrotnego, które połączone 
są ze sobą poprzecznym wycięciem kształtowym w postaci krzyw-
ki (53) współpracującej z trzpieniem sterującym (37) w czasie stero-
wania ruchem zamka.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 408356 (22) 2014 05 28

(51) F41A 31/00 (2006.01) 
 F41A 31/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) BAJKOWSKI MARCIN; GRYGORUK ROMAN;  

NITA ZBIGNIEW; PĘDZISZ RYSZARD

(54) układ do identyfikacji chwili wyjścia pocisku 
z lufy broni strzeleckiej

(57) Układ jest wyposażony w bramkę drutową (1) zamocowaną 
w poprzek wylotu lufy (3), z drutami przyłączonymi do obwodu 
elektrycznego rejestratora (5). Końce drutów są oddzielone od sie-
bie szczeliną (4) usytuowaną na drodze pocisku (2) w odległości L 
od czoła lufy (3), gdzie odległość L jest równa długości pocisku (2), 
przy czym druty tworzące bramkę drutową (1) są usytuowane pro-
mieniowo względem osi lufy (3), zaś czoło pocisku (2) ma zewnętrz-
ną powierzchnię przewodzącą prąd elektryczny.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408394 (22) 2014 06 02

(51) F42D 5/04 (2006.01) 
 F42B 39/14 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ 
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław

(72) CZUBATY ŁUKASZ; JASIŃSKI WIESŁAW; JUŹWIAK PIOTR; 
KRYSIAK PIOTR; LUDAS MICHAŁ; SZCZEPANIAK MARCIN; 
ŚLIWIŃSKI JANUSZ; WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ

(54) Pojemnik przeciwwybuchowy
(57) Pojemnik przeciwwybuchowy charakteryzuje się tym, 
że w górnej części obudowy (1), na jej obwodzie, zamocowane 
są obejmy (4), w których osadzone są śruby oczkowe (5) z nakrętka-
mi (6), obudowa dolna osi (7) oraz zaczepy transportowe, natomiast 
pod obudową dolną osi (7) zamocowany jest wspornik oporowy (9) 
i zaczepy linki pokrowca (10). Obudowa (1) zamknięta jest pokrywą 
pojemnika (11), która posiada pierścień górny (12) i pierścień dol-
ny (13), do których zamocowane są pręty (15), przechodzące przez 
żebra (14). Do pokrywy pojemnika (11) zamocowana jest obudowa 
górna osi (16), wsporniki śrub oczkowych (17) oraz rękojeść (18). 
Pokrywa pojemnika (11) połączona jest z obudową (1) za pomocą 
osi (19). Natomiast wewnątrz obudowy (1), na podłodze (23) za-
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mocowanej do wsporników dennych (24) między deskami gruby-
mi (22), a ogranicznikami (25), ustawione są pojemniki plastikowe 
z wodą (26), a w środkowej jej części znajduje się wnęka (27) z po-
krywą (29), wewnątrz której umieszczona jest półka (30).

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIzyka

A1 (21) 408414 (22) 2014 06 02

(51) G01B 11/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) EJSMONT JERZY; ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA;  

RONOWSKI GRZEGORZ

(54) Sposób pomiaru nierówności powierzchni 
i urządzenie do pomiaru nierówności powierzchni, 
zwłaszcza nawierzchni drogowych

(57) Sposób pomiaru nierówności powierzchni, zwłaszcza na-
wierzchni drogowych, polegający nas emitowaniu silnie skoncen-
trowanej wiązki promieni laserowych, które odbijają się od badanej 
powierzchni, a następnie padają na odbiorczy układ optyczny gło-
wicy pomiarowej wyposażonej w detektor położenia, triangulacyj-
nym wyznaczaniu odległości i przetwarzaniu uzyskanych wyników 
za pomocą komputera w obraz badanej powierzchni charakte-
ryzuje się tym, że odbitą wiązkę promieni laserowych odbiera się 
z co najmniej dwóch układów optycznych głowic pomiarowych, 
rozmieszczonych korzystnie równomiernie korzystnie na okręgu 
wokół źródła wiązki promieni laserowych. Przedmiotem wynalazku 
jest również urządzenie do realizacji tego sposobu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408393 (22) 2014 06 02

(51) G01C 3/08 (2006.01) 
 G01S 17/10 (2006.01) 
 G04F 10/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) OLIWA WOJCIECH; WIECZOREK GRZEGORZ

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia 
sygnału w dalmierzach

(57) Sposób polega na tym, że sygnałem z wyjścia Yn licznika pier-
ścieniowego (109) uaktywnia się wejście zezwalające EN licznika 
binarnego L1 (111), a sygnały wyjściowe Y0 do Yn-1 z licznika pier-
ścieniowego (109) sumuje się logicznie w bramce OR (113) i uzyska-
nym sumarycznym sygnałem uaktywnia się wejście zezwalające EN 
licznika binarnego L0 (110), po czym zliczone przez liczniki wartości 
N0 i N1 wprowadza się do nadrzędnego układu sterująco-wylicza-
jącego (112), korzystnie układu mikroprocesorowego, w którym 
jednocześnie ustala się czas opóźnienia sygnału w regulowanym 
układzie opóźniającym (104), po czym ustalone wartości m oraz ΔT 
wpisuje się do układu opóźniającego (104). Urządzenie charaktery-
zuje się tym, że najstarszy bit z wyjścia licznika pierścieniowego (109) 
połączony jest z wejściem zezwalającym pierwszego licznika (111), 
jednocześnie pozostałe bity z wyjścia licznika pierścieniowego (109) 
połączone są z wejściami bramki OR (113), której wyjście złączone 
jest z wejściem zezwalającym drugiego licznika (110), a wyjścia obu 
liczników (110) i (111) połączone są do wejść nadrzędnego układu 
sterująco-wyliczającego (112), korzystnie układu mikroproceso-
rowego, ponadto wejścia sterujące czasem opóźnienia wprowa-

dzanego przez regulowany układ opóźniający (104) są połączone 
do wyjść nadrzędnego układu sterująco-wyliczającego (112).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408298 (22) 2014 05 23

(51) G01G 19/00 (2006.01) 
 G06F 19/00 (2011.01) 
 G08B 21/00 (2006.01)

(71) CZEMIEL ARTUR AEXOL, Białystok
(72) CZEMIEL ARTUR

(54) Sposób ważenia przedmiotów z wykorzystaniem 
mobilnego urządzenia elektronicznego

(57) Sposób obejmuje trzy etapy, w pierwszym etapie przepro-
wadza się kalibrację początkową, w drugim etapie - kalibrację i wa-
żenie przedmiotu wzorcowego a następnie w trzecim etapie waże-
nie obiektu, przy czym w urządzeniu mobilnym pobiera się odczyt 
z akcelerometru wychylenia w osi Y a gdy zostanie uruchomiona 
kalibracja początkowa resetowane są tabele zbierające odczyty 
wychylenia w osi Y. Następnie pobiera się z akcelerometru startowe 
wychylenie w osi Y i resetowana jest tabela maksymalnych wychy-
leń oraz tabela maksymalnych sił wychyleń żyroskopu i żyroskop 
przechodzi w stan oczekiwania, w którym pobierane są odczyty 
z żyroskopu, po wykryciu przez żyroskop w urządzeniu mobilnym 
zmiany wychylenia większej niż 0,16 radiana rozpoczyna się kalibra-
cja przedmiotu wzorcowego, do tabeli maksymalnych wychyleń 
w osi Y zapisują się trzy najwyższe odczyty z akcelerometru wy-
chylenia w osi Y, następnie wyciągana jest średnia 3 najwyższych 
odczytów z akcelerometru w osi Y i przemnażana przez zaburzenie 
startowe, zapisany zostaje także aktualny odczyt z akcelerometru 
wychylenia w osi Y, jako międzywychylenie Y, co zostaje zapisane 
jako wskaźnik kalibracji przedmiotu wzorcowego. Z kolei resetowa-
na jest tabela maksymalnych wychyleń oraz tabela maksymalnych 
sił wychyleń żyroskopu i żyroskop przechodzi w stan oczekiwania, 
w którym pobierane są odczyty z żyroskopu i po położeniu na ekra-
nie urządzenia ważonego obiektu rozpoczyna się proces właściwe-
go ważenia, w którym po wykryciu przez żyroskop w urządzeniu 
mobilnym zmiany wychylenia większej niż 0,16 radiana rozpoczyna 
się kalibracja ważenia, do tabeli maksymalnych wychyleń w osi Y 
zapisują się trzy najwyższe odczyty z akcelerometru wychylenia 
w osi Y i obliczana jest waga.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408325 (22) 2014 05 26

(51) G01J 5/08 (2006.01) 
 C10J 3/00 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) PASSIA HENRYK; LISIECKA EWA; STAŃCZYK KRZYSZTOF

(54) Sonda światłowodowa do pomiaru wysokich 
temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania 
węgla, udostępnionego otworami pionowymi 
z powierzchni

(57) Sonda ma światłowód (1) umieszczony w elastycznym płasz-
czu ochronnym (2), którego górny koniec jest połączony z wloto-
wym pulsacyjnym dozownikiem (3) powietrza, a dolny koniec ma 
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dwie przeciwnie skierowane wylotowe dysze (4) i jest połączony 
z pomiarową głowicą. Pomiarowa głowica jest utworzona z trzech 
zagiętych prętów (5) transmitujących promieniowanie optyczne, 
najkorzystniej kwarcowych, ustawionych w płaszczyźnie poziomej 
pod kątem 120° względem siebie i połączonych optycznie z wej-
ściem światłowodu (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408378 (22) 2014 05 30

(51) G01K 1/08 (2006.01) 
 G01K 7/02 (2006.01)

(71) TALER JAN, Kraków; TALER DAWID, Kraków; 
JAREMKIEWICZ MAGDALENA, Jawornik Polski;  
SOBOTA TOMASZ, Kraków

(72) TALER JAN; TALER DAWID;  
JAREMKIEWICZ MAGDALENA; SOBOTA TOMASZ

(54) Czujnik termoparowy do pomiaru szybkozmiennej 
temperatury płynu

(57) Czujnik termoparowy do pomiaru szybkozmiennej tem-
peratury płynu, zawiera osłonę rurową (1) z przyspawaną na dol-
nym końcu pomiarową końcówką (2) w postaci stalowego walca 
z współosiowym, nieprzelotowym otworem, w którym osadzony 
jest termoelement płaszczowy (3) z uziemioną lub izolowaną spo-
iną pomiarową (4), a na końcu górnym ma zamocowaną do osłony 
rurowej (1) głowicę z zaciskami przyłączeniowymi (5). Otwór w po-
miarowej końcówce (2) ma średnicę (D) większą o 8 do 12% od ze-
wnętrznej średnicy (d) termoelementu płaszczowego (3), a ponad-
to połączony jest on z otworem w osłonie rurowej (1) o średnicy (D0) 
przez co najmniej jedną powierzchnię stożkową (6) o kącie wierz-
chołkowym (α) mniejszym od 90° i chropowatości Rz < 10.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 412166 (22) 2015 04 29

(51) G01L 27/00 (2006.01) 
 A61B 3/16 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SWINAREW ANDRZEJ; GROBELNY ZBIGNIEW;  

JASIK KRZYSZTOF; ROZWADOWSKA BEATA;  
OKŁA HUBERT; GABOR JADWIGA; ŁĘŻNIAK MARTA; 
FLAK TOMASZ; PAWELAK MARIAN; PEST PATRYCJA; 
WYSOKIŃSKA JUSTYNA; SWINAREW BEATA

(54) Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji 
urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, 
zwłaszcza tonometrów goldmanna, oraz sposób 
weryfikacji działania i kalibracji tych urządzeń

(57) Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do po-
miarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Gold-
manna charakteryzuje się tym, że składa się z części górnej (1) 
i dolnej (2) korpusu, które od wewnętrznej strony mają wykonane 
wgłębienie, a także kanalik łączący korpus z pompą infuzyjną, przy 
czym do wymienionych powyżej części górnej i dolnej korpu-
su, od strony wgłębienia, przymocowany jest, panel czołowy (5), 
mający w centralnej części otwór, natomiast pomiędzy panelem 
czołowym (5), a częściami górną (1) i dolną (2) korpusu, znajduje 
się symulująca rogówkę gałki ocznej elastyczna membrana (7). Po-
nadto przestrzeń wewnątrz przyrządu, utworzona przez wgłębie-
nie oraz kanalik, wypełniona jest w pełni roztworem fizjologicznym 
o osmolalności odpowiadającej płynowi wypełniającemu przednie 
części gałki ocznej tzw. cieczy wodnistej oka. Sposób weryfikacji 
działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowe-
go, zwłaszcza tonometrów Goldmanna polega na tym, że doko-
nuje się go przy użyciu opisanego powyżej przyrządu, postępując 
w ten sposób, że w roztworze fizjologicznym wywołuje się zmianę 
ciśnienia hydrostatycznego w zakresie od 6 mmHg do 60 mmHg, 
korzystnie podwyższając wartość tego ciśnienia z dokładnością 
do 0,01 mmHg, powodując odkształcenie się elastycznej membra-
ny (7), którą następnie zwilża się sztucznymi łzami z kontrastem, 
przykłada się do niej tonometr i weryfikuje się jego działanie, przy 
czym w przypadku rozbieżności powyżej ±0,5 mmHg dokonuje się 
jego kalibracji, odpowiednio dla typu kalibrowanego tonometru.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 409801 (22) 2014 10 15

(51) G01M 17/02 (2006.01) 
 G01B 11/16 (2006.01) 
 B60C 23/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) DUDZIŃSKI PIOTR; CHOŁODOWSKI JAKUB

(54) Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza 
elementów ogumienia względem obręczy koła 
jezdnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru przemiesz-
czeń, zwłaszcza elementów ogumienia koła jezdnego względem 
obręczy, przeznaczony w szczególności do pomiaru deforma-
cji ogumienia koła samochodowego i jego przemieszczania się 
względem obręczy w procesie jego interakcji z dowolnym podło-
żem. Czujnik ma hermetycznie zamkniętą śluzę montażową, zinte-
growaną z obręczą koła, wpuszczoną promieniowo przez obręcz 
koła do wnętrza opony, przy czym śluzę montażową (1) przykrywa 
pokrywa górna (4), a w świetle śluzy montażowej (1) zamocowany 
jest zespół podstawy (5), w którym w oprawie zamocowany jest 
przegub (6) o co najmniej dwóch stopniach swobody, z którym 
połączona jest i przez który, zgodnie z osią śluzy montażowej, prze-
chodzi tuleja bazowa (7), mieszcząca liniowy czujnik położenia (8) 
z wysuwnym trzpieniem (9), znajdujący się w obudowie (10), przy 
czym jeden z końców liniowego czujnika położenia (9) jest wypo-
sażony w końcówkę pomiarową (11), która dotyka punktu na po-
wierzchni wewnątrz opony i jest ruchoma wraz z tą powierzchnią 
we wszystkich trzech osiach, x, y, z, zorientowanych odpowiednio 
w kierunku: stycznym, poprzecznym, i promieniowym do obręczy 
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koła, zaś na tulei bazowej (7) zamocowany jest moduł pomiaro-
wy (12), natomiast na zespole podstawy (5) zamocowany jest mo-
duł referencyjny (13).

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 408433 (22) 2014 06 03

(51) G01N 33/44 (2006.01) 
 G01N 25/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) CZERNIECKA ANNA; PYDA MAREK; ZARZYKA IWONA

(54) Sposób pomiaru ciepła właściwego 
poli(N-izopropyloakryloamidu)

(57) Sposób pomiaru ciepła właściwego poli(N-izopropylo- 
akryloamidu), zwłaszcza dla wartości temperatury obszaru zeszkle-
nia tego polimeru, z wykorzystaniem matematyczno-fizycznego 
modelowania temperaturowego przebiegu ciepła właściwego, 
charakteryzuje się tym, że pomiaru ciepła właściwego polime-
ru dokonuje się za pomocą wyznaczonej uprzednio oscylacyjnej 
równowagowej linii bazowej, przy czym tę linię bazową, będącą 
równowagowym ciepłem właściwym stanu stałego, wyznacza się 
z oscylacyjnych ruchów molekularnych polimeru.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 408305 (22) 2014 05 23

(51) G01N 33/50 (2006.01) 
 A61B 5/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) LAUDAŃSKI PIOTR; BŁACHNIO-ZABIELSKA AGNIESZKA; 

CHARKIEWICZ KAROL

(54) zastosowanie ceramidu C16 (C16-Cer) jako 
biomarkera w predykcji porodu przedwczesnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie ceramidu 
C16 (C16-Cer) jako biomarkera w predykcji porodu przedwczesne-
go oparte o analizę we krwi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408306 (22) 2014 05 23

(51) G01N 33/50 (2006.01) 
 A61B 5/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) LAUDAŃSKI PIOTR; CHARKIEWICZ KAROL

(54) Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce 
prenatalnej aberracji chromosomowej  
zespołu Downa

(57) Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie ceramidów 
C22-Cer i C24:1-Cer jako biomarkerów w nieinwazyjnej diagnosty-
ce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa oparte 
o analizę we krwi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408307 (22) 2014 05 23

(51) G01N 33/50 (2006.01) 
 A61B 5/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) LAUDAŃSKI PIOTR; BŁACHNIO-ZABIELSKA AGNIESZKA; 

CHARKIEWICZ KAROL

(54) Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce 
prenatalnej aberracji chromosomowej  
zespołu Downa

(57) Wykorzystanie białek: IL-28A, IL-31, MCP-2, HCC-4 i NAP-2 jako 
biomarkerów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji 
chromosomowej Zespołu Downa oparte o analizę we krwi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408374 (22) 2014 05 29

(51) G06F 7/58 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(72) FOLTYN MAREK; ZGIRSKI MACIEJ

(54) Sposób generacji liczb losowych i układ 
do generowania liczb losowych

(57) Według sposobu, po ustaleniu warunków wstępnych pracy 
elementu generującego na element generujący, korzystnie w po-
staci złącza Josephsona lub drutu z materiału nadprzewodzącego 
działa się ciągiem jednostkowych impulsów prądowych z okresem 
τ z przedziału od 10 ns do 1 s, przy czym część pobudzająca każ-
dego z impulsów ma amplitudę A i długość od 1ns do 5μs, a cześć 
podtrzymująca każdego z impulsów ma o amplitudę mniejszą 
od 0.9A i długość od 1μs do 10μs. Odpowiedź elementu generują-
cego na impuls ma charakter stochastyczny tzn. element generują-
cy poddany działaniu impulsu przechodzi do stanu o niezerowym 
napięciu z prawdopodobieństwem P (co zapisuje się jako logiczne 
„1we”) lub pozostaje w stanie o zerowym napięciu z prawdopodo-
bieństwem 1-P (co zapisuje się jako logiczne „0we”). Następnie ufor-
mowany strumień wejściowy bitów poddaje się sekwencyjnej syn-
tezie zgodnie z metodą von Neumanna otrzymując zbilansowany 
losowy ciąg bitów (tzn. taki, w którym prawdopodobieństwo wy-
stąpienia zera (lub jedynki) jest równe 50%). Układ posiada źródło 
impulsów elektrycznych (1), o oporze wewnętrznym Rw (2) połączo-
ne poprzez opornik referencyjny RB (3) ze znajdującym się w stanie 
nadprzewodzącym, elementem generującym (4). Elementem (4) 
może być złącze Josephsona, złącze tunelowe albo drut z materiału 
nadprzewodzącego. Wejście i wyjście elementu generującego (4) 
połączone jest poprzez wzmacniacz (7) z licznikiem impulsów (8). 
Element generujący (4) i opornik (3) umieszczone są w środowisku 
o temperaturze T ≤ TC.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408399 (22) 2014 06 02

(51) G06F 17/40 (2006.01) 
 G06Q 50/24 (2012.01)

(71) KIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Buk

(72) OSOWCZYK WALDEMAR

(54) archiwum obrazów medycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest archiwum obrazów medycz-
nych zwłaszcza wykonanych w formacie zapisu elektronicznego 
przez aparaty diagnostyczne szpitali i medycznych jednostek dia-
gnostycznych. Charakteryzuje się tym, że sieć (3) LAN połączona 
jest z boksem (4), stanowiącym serwer archiwizujący PACS (4.1), 
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połączonym z modułem dystrybucji (4.4) poprzez archiwum lo-
kalne (4.3) oraz z modułem kryptograficznym (4.2), przy czym mo-
duł kryptograficzny (4.2) połączony jest przez sieć internetową (5) 
z centralnym archiwum PACS (6), zaś każdy z boksów (4) ma własny, 
unikalny klucz szyfrujący.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408372 (22) 2014 05 29

(51) G06K 9/18 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI,  
Zegrze Południowe

(72) KUBIAK IRENEUSZ

(54) Sposób zabezpieczenia transmisji informacji
(57) Sposób zabezpieczenia transmisji informacji, odporny na in-
filtrację elektromagnetyczną, w którym informacje są zapisane z za-
stosowaniem bezpiecznych fontów komputerowych, stanowią-
cych zestaw czcionek w formie elektronicznej. Informacje przesyła 
się w postaci sygnałów elektrycznych bezpośrednio z komputera 
do monitora lub drukarki laserowej z wykorzystaniem graficznego 
interfejsu analogowego lub cyfrowego, i odtwarza w postaci gra-
ficznej. Stosuje się znaki bezpiecznych fontów niesymetrycznych 
lub symetrycznych w postaci sygnałów elektrycznych o dużej 
okresowości, pozbawione cech dystynktywnych. Sygnały elek-
tryczne odpowiadają graficznej postaci poszczególnych czcio-
nek bezpiecznych fontów niesymetrycznych lub symetrycznych 
o jednoelementowej lub dwuelementowej budowie, utworzonych 
przez kombinację linii pionowych i poziomych. Ogólny obrys każ-
dej czcionki ma kształt prostokąta o szerokości i wysokości określo-
nej przez stały parametr a/c z zachowaniem wzajemnych proporcji 
grubości linii budujących czcionkę.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408428 (22) 2014 06 03

(51) G07C 3/08 (2006.01) 
 G05B 23/00 (2006.01)

(71) CM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilczyce

(72) DUSZYŃSKI GRZEGORZ; ŁUBNIEWSKI ALEKSANDER; 
KARA MARIUSZ

(54) Moduł diagnostyczno-rozliczeniowy  
dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele,  
urządzenie do wykonywania zabiegów na ciele 
wyposażone w taki moduł oraz system zarządzania 
obejmujący takie urządzenia do wykonywania 
zabiegów na ciele

(57) Wynalazek dotyczy modułu diagnostyczno-rozliczeniowe-
go dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele, urządzenia 
do wykonywania zabiegów na ciele, zwłaszcza kosmetycznych lub 
medycyny estetycznej, wyposażonego w taki moduł oraz systemu 
zarządzania urządzeniami obejmującego takie urządzenia do wy-
konywania zabiegów na ciele. Moduł diagnostyczno-rozliczeniowy 
dla urządzenia do wykonywania zabiegów na ciele, charakteryzuje 
się tym, że zawiera środki do doprowadzania zasilania i do prze-
syłania danych, moduł komputera, który jest połączony z ukła-
dem do komunikacji sieciowej, przy czym moduł komputera jest 

przystosowany do zbierania, zapamiętywania i przesyłania danych 
o pracy urządzenia, w którym jest zainstalowany oraz do odbiera-
nia, zapamiętywania i przekazywania danych sterujących do urzą-
dzenia w którym jest zainstalowany.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 408391 (22) 2014 06 02

(51) G21K 4/00 (2006.01) 
 G02F 1/00 (2006.01) 
 G02F 1/133 (2006.01) 
 G02F 1/135 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) JANUSZKO ADAM; ZYCH EUGENIUSZ

(54) kaskadowy konwerter promieniowania 
jonizującego oraz urządzenie do diagnostyki 
obrazowej w czasie rzeczywistym

(57) Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego zawiera-
jący pierwszy stopień konwersji (1) przekształcający promieniowa-
nie jonizujące na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizu-
jące, drugi stopień konwersji (2) przekształcający promieniowanie 
elektromagnetyczne niejonizujące na ładunek elektryczny oraz 
trzeci stopień konwersji (3) przekształcający wygenerowany ładu-
nek elektryczny na zmianę potencjału sterującego komórką ciekło-
krystaliczną, charakteryzuje się tym, że pierwszy stopień konwer-
sji (1) stanowi warstwa radioluminescencyjna, korzystnie warstwa 
Lu2O3:Eu, drugi stopień konwersji (2) stanowi warstwa materiału 
fotoprzewodzącego, korzystnie warstwa amorficznego selenu 
lub poli(3-heksylotiofenu), przy czym spektrum emisji promienio-
wania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego stop-
nia konwersji (1) pokrywa się ze spektrum absorpcji promienio-
wania elektromagnetycznego niejonizującego drugiego stopnia 
konwersji (2).

(9 zastrzeżeń)

DzIał h

elektrOteChNIka

A1 (21) 408329 (22) 2014 05 26

(51) H01H 3/04 (2006.01) 
 H01H 3/32 (2006.01) 
 H01H 13/00 (2006.01)

(71) PPHU ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) SZEBESTA KRYSTIAN; OTREMBA STANISŁAW

(54) linkowy wyłącznik bezpieczeństwa
(57) Wyłącznik ma pierwszą dźwignię (1) zbrojenia ręcznego 
z rękojeścią osadzoną na jednym końcu pierwszego wału obro-
towego (2), poprowadzonego przez główną skręcaną sprężynę 
napędową (3), której jeden koniec wspiera się w korpusie wyłącz-
nika, a drugi koniec jest związany z pierwszym krążkiem krzywko-
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wym (4), osadzonym na drugim końcu tego wału i zawierającym 
na zewnętrznym obwodzie przeciwnie usytuowane zaczep bloku-
jący (5) i rolkę (6), wspierającą się o płytkę naciskową (7), podpartą 
pierwszą ściskaną sprężyną (8) i oddziałującą na wyłącznik elek-
tryczny (9). Wyłącznik ma ponadto drugą dźwignię (11), do której 
podpina się pierwszy ręczny manipulator w postaci linki, osadzoną 
na pierwszym końcu drugiego wału obrotowego (10), poprowa-
dzonego przez drugą skręcaną sprężynę (12), której jeden koniec 
wspiera się w korpusie wyłącznika, a drugi koniec jest związany 
z drugim, osadzonym na przeciwnym końcu tego wału, krążkiem 
krzywkowym (13), który oddziałuje na płytkę zapadkową (14), po-
przez rolkę dociskową (15) na stale zamocowaną na tej płytce, która 
z kolei jest umocowana w sposób wahadłowy w korpusie. Jedno 
ramię płytki zapadkowej (14) jest podpierane drugą ściskaną sprę-
żyną (16), a jej drugie ramię posiada występ zapadkowy (17), współ-
pracujący z zaczepem blokującym (5) na obwodzie pierwszego 
krążka krzywkowego (4) i bolec (18), na który oddziałuje pierwsza 
tarcza dociskowa (19), osadzona na pierwszym końcu trzeciego 
wału (20), poprowadzonego przez otwór w korpusie i trzecią ści-
skającą sprężynę (21), umieszczoną pomiędzy korpusem, a drugą 
tarczą dociskową (22) osadzoną na drugim końcu tego wału jako 
drugi ręczny manipulator. Pierwsza tarcza dociskowa (19) oddzia-
łuje na bolec (18) płytki zapadkowej (14) poprzez przesuwny ruch 
trzeciego wału (20) w kierunku ściskania trzeciej sprężyny (21) oraz 
za pośrednictwem obracającego się cięgła (23) w kształcie litery „L”, 
do którego podpina się trzeci ręczny manipulator w postaci linki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408453 (22) 2014 06 06

(51) H01H 31/02 (2006.01)

(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KOWALSKI ADAM; STADNICKI ADRIAN;  
DOMURAD ZBIGNIEW

(54) Napęd ręczny łącznika elektrycznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest napęd ręczny dedykowany dla 
napowietrznych łączników elektrycznych jedno lub wielofazowych 
średnich napięć. Napęd ręczny (1) zawiera połączone ze sobą ru-
chomym cięgłem część górną napędu (4), mocowaną do ramy (19) 

łącznika elektrycznego (2) i część dolną napędu (3) mocowaną 
do konstrukcji wsporczej (65) łącznika elektrycznego (2). Część dol-
na napędu (3) zawiera wspornik z ruchomą dźwignią operatora (59), 
połączoną z cięgłem (5). Napęd ręczny (1) charakteryzuje się tym, 
że część górna napędu (4) wyposażona jest w układ korbowy (7, 7’),  
zawierający wałek, połączony z cięgłem (5) oraz z korbą. Korba po-
łączona jest z ruchomą dźwignią napędu (11), przegubowo moco-
waną z jednej strony do ramienia korby, a z drugiej strony do obej-
my wału, zamocowanej na wale łącznika (8), przy czym ramię 
korby zawiera główkę, usytuowaną na jednym końcu ramienia oraz 
co najmniej jeden przelotowy otwór o osi prostopadłej do płaskiej 
powierzchni ramienia korby, usytuowany na drugim końcu ramie-
nia. Główka zawiera przelotowy otwór o osi prostopadłej do pła-
skiej powierzchni ramienia korby. W otworze umieszczony jest 
górny odcinek wałka, mający kształt czopu o stożkowych ścianach 
bocznych.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 408351 (22) 2014 05 27

(51) H01L 51/00 (2006.01) 
 B32B 27/28 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa; INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT 
I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Olsztyn

(72) MALECKA KAMILA DOROTA; RADECKI JERZY;  
RADECKA HANNA; DEHAEN WIM, BE;  
ZAGÓRSKI-OSTOJA WŁODZIMIERZ WIKTOR;  
SIRKO AGNIESZKA

(54) Sposób wytwarzania warstwy elektroaktywnej 
na powierzchni elektrody złotej, bioczujnik 
zawierający elektrodę i jego zastosowanie

(57) Przedmiotami wynalazku są: sposób wytwarzania warstwy 
elektroaktywnej na powierzchni elektrody złotej poprzez mody-
fikację elektrody złotej, elektroda wytworzona tym sposobem, 
bioczujnik elektrochemiczny ze stabilną warstwą redoks-aktywną, 
zastosowanie bioczujnika do badania oddziaływań pomiędzy 
unieruchomionymi cząsteczkami sondy na powierzchni elektrod 
złotych a specyficznymi cząsteczkami obecnymi w roztworze 
wodnym. Ujawniono również sposób wykrywania specyficznych 
cząsteczek za pomocą bioczujnika oraz zastosowanie bioczujnika 
do wykrywania specyficznych cząsteczek, zwłaszcza do wykry-
wania specyficznych sekwencji DNA i/lub RNA lub antygenów 
lub przeciwciał, zwłaszcza do wykrywania wirusa ptasiej grypy 
typu H5N1.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 408412 (22) 2014 06 02

(51) H01R 4/52 (2006.01)

(71) SIEKIERSKI MAREK, Poznań
(72) SIEKIERSKI MAREK

(54) Samozaciskowa złączka do połączeń przewodów 
średniego i niskiego napięcia

(57) Przedmiotem wynalazku jest złączka samozaciskowa do po-
łączeń przewodów i kabli elektroenergetycznych z realizacją po-
łączenia bez użycia narzędzi mechanicznych. Złączka zawiera 
korpus w kształcie tulei (1), który posiada co najmniej dwa zbieżne 
wyżłobienia (4) z każdego końca. W wyżłobieniach umieszczone 
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są współosiowo dwa wielosegmentowe zaciski (2), których ze-
wnętrzna powierzchnia posiada taką samą geometrię kształtu jak 
wyżłobienia. Pomiędzy zaciskami umieszczona jest zaciśnięta sprę-
żyna (3) (akumulator energii). Rozprężanie sprężyny (3) powoduje 
przesuwanie się zacisków w kierunku końca złączki i zaciśnięcie się 
segmentów klinowych dookoła przewodów kabli.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408352 (22) 2014 05 28

(51) H01S 3/00 (2006.01) 
 H01S 3/23 (2006.01) 
 H01S 5/06 (2006.01) 
 G02F 1/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) ŚWIDERSKI JACEK; MICHALSKA MARIA;  

GAŁECKI ŁUKASZ

(54) Sposób generacji promieniowania supercontinuum 
o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku 
nieliniowym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób generacji promienio-
wania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma 
w ośrodku nieliniowym (5), gdzie żądaną szerokość widma gene-
rowanego promieniowania uzyskuje się poprzez zmianę czasu 
trwania impulsów pompujących ośrodek nieliniowy, generowa-
nych przez diodę laserową (1) z bezpośrednią modulacją prądu, 
uprzednio wzmocnionych w kaskadzie wzmacniaczy światłowo-
dowych (2), (3) i (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408353 (22) 2014 05 28

(51) H01S 3/00 (2006.01) 
 H01S 3/10 (2006.01) 
 G02B 6/00 (2006.01) 
 G02B 6/036 (2006.01) 
 G02F 1/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) MICHALSKA MARIA; ŚWIDERSKI JACEK

(54) Sposób emisji promieniowania laserowego 
z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego

(57) Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczo-
wego światłowodu wielomodowego, gdzie do dwupłaszczowego 
światłowodu wielomodowego (1) mocuje się za pomocą spawu 
telekomunikacyjny światłowodów jednomodowy (4) o długości 
zapewniającej emisję promieniowania na wyjściu światłowodu (4) 
w modzie podstawowym TEM00. Na wejście światłowodu (1) poda-
wane jest promieniowanie elektromagnetyczne. Różnica średnicy 
rdzenia (2) dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego (1) 
i średnicy rdzenia (5) telekomunikacyjnego światłowodu jednomo-
dowego (1) jest nie większa niż 3:2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408429 (22) 2014 06 03

(51) H01S 5/00 (2006.01) 
 H01S 5/30 (2006.01) 
 H01S 5/34 (2006.01) 
 H01L 33/00 (2010.01) 
 H01L 33/02 (2010.01) 
 H01L 33/32 (2010.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) PERLIN PIOTR; KAFAR ANNA; MAKAROWA IRINA; 
STAŃCZYK SZYMON

(54) Dioda superluminescencyjna na bazie alIngaN
(57) Przedmiotem wynalazku jest dioda superluminescencyjna 
na bazie stopu AlInGaN, zawierająca podłoże półprzewodniko-
we (1), dolną warstwę okładkową (2) o przewodnictwie elektrycz-
nym typu n, dolną warstwę światłowodową (3) o przewodnictwie 
elektrycznym typu n, warstwę emitującą światło (4), warstwę blo-
kującą elektrony (5) o przewodnictwie elektrycznym typu p, górną 
warstwę światłowodu (6), górną warstwę okładkową (7) o prze-
wodnictwie elektrycznym typu p, warstwę podkontaktową (8) 
domieszkowaną akceptorami powyżej koncentracji 1020 cm-3 oraz 
warstwę antyrefleksyjną naniesioną na okno wyjściowe falowodu, 
przy czym warstwa antyrefleksyjna zawiera nanocząstki dielektryka 
o największym wymiarze geometrycznym mniejszym niż długość 
fali emitowanego przez diodę światła.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 408365 (22) 2014 05 29

(51) H02H 9/08 (2006.01)

(71) OPAŁKA RYSZARD, Myszków; LORENC JÓZEF, Poznań; 
TORBUS MICHAŁ, Góra Włodowska

(72) OPAŁKA RYSZARD; LORENC JÓZEF; TORBUS MICHAŁ

(54) Sposób automatycznego  pobudzania układu 
kontroli kompensacji ziemnozwarciowej kkz

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób automatycznego po-
budzania układu kontroli kompensacji ziemnozwarciowej KKZ 
i umożliwienie nadążnej regulacji dławika kompensującego pojem-
nościowe prądy doziemne sieci sN. Pobudzanie można generować 
w oparciu o zmiany zachodzące w obwodzie pomiaru składowej 
zerowej napięcia sieci lub w obwodzie ciągłego pomiaru prądu 
dławika Id. Po każdej regulacji dławika w sterowniku KKZ zostaje 
zapamiętana aktualna wartość współczynnika kompensacji K oraz 
wartości składowej zerowej napięcia Uok i prądu dławika Idk. Jeżeli 
obserwowane wartości napięcia Uop lub prądu dławika Idp wyjdą 
poza zakres to zostanie wygenerowany sygnał pobudzający działa-
nia KKZ.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408326 (22) 2014 05 26

(51) H04B 7/00 (2006.01) 
 H04J 13/00 (2011.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SADOWSKI JAROSŁAW

(54) układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału 
w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMa

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru czasu nadej-
ścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA, który 
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charakteryzuje się tym, że składa się z układu próbkującego (UP) 
połączonego z generatorem taktującym (GT), który połączony jest 
z blokiem generatora sekwencji rozpraszającej (GSR), który połą-
czony jest z pierwszym blokiem korelatorów (K1) składającym się 
z trzech korelatorów oraz pierwszego układu decyzyjnego (UD1). 
Każdy korelator zbudowany z układu mnożącego (UM) i układu 
całkującego (UC). Pierwszy układ decyzyjny (UD1) połączony jest 
z blokiem generatora sekwencji rozpraszającej (GSR), który składa 
się bloku kontroli taktowania (KT), który szeregowo połączony jest 
z generatorem sygnału pseudoprzypadkowego (GSP), z filtrem 
przedmodulacyjnym (FPM) i blokiem przepróbkowania (P). Blok 
kontroli taktowania (KT) połączony jest bezpośrednio z generato-
rem taktującym (GT), oraz z pierwszym układem decyzyjnym (UD1). 
Blok przepróbkowania (P) połączony jest z wcześniejszym układem 
mnożącym (UM) i późniejszym układem mnożącym (UM) poprzez 
blok opóźniający (BO) sygnał o jeden okres próbkowania, z blo-
kiem korelatorów (K1) oraz z blokiem filtrów ułamkowoopóźnia-
jących (FUO) i przełącznikiem (MUX), który połączony jest drugim 
blokiem korelatorów (K2), składającym się z trzech korelatorów oraz 
drugiego układu decyzyjnego (UD2). Każdy korelator zbudowany 

jest z układu mnożącego (UM) i układu całkującego (UC), zaś drugi 
układ decyzyjny (UD2) połączony jest z przełącznikiem (MUX).

(2 zastrzeżenia)



II.  WzOry  uŻytkOWe

DZIAŁ A

PODStaWOWe  POtrzeBy  luDzkIe

U1 (21) 123117 (22) 2014 05 28

(51) A01M 31/02 (2006.01) 
 E04H 12/04 (2006.01)

(71) LATOS WALDEMAR, Chobienia
(72) LATOS WALDEMAR

(54) Przenośna ambona myśliwska
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośna ambona 
myśliwska, składana z rozłącznych drewnianych elementów. Ambo-
na charakteryzuje się tym, że na konstrukcji wsporczej, którą sta-
nowią ukośnie ustawione do podłoża cztery słupy, usztywnione 
tężnikami, wejściowa drabina, mocowana jest do obwodowych 
wieńców, górnego (4) i dolnego (5), a do górnego wieńca (4) 
mocowana jest podłoga, ściana przednia oraz dwie ściany bocz-
ne (8), od strony wejścia umocnione dodatkowymi zastrzałami (9) 
i ryglowym zamknięciem (10). Do bocznych ścian (8) mocowana 
jest ławka.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123116 (22) 2014 05 28

(51) A44B 15/00 (2006.01)

(71) PILŚNIAK ADOLF, Częstochowa
(72) PILŚNIAK ADOLF

(54) kółko do kluczyków
(57) Kółko do kluczyków charakteryzuje się tym, że pierwszy zwój 
ma wgięty do środka koniec (1), skierowany wzdłuż cięciwy (2), 
a jego długość sięga do osi (B). Odległość (w) cięciwy (2), mierzo-
na wzdłuż osi (B), mieści się w zakresie od 0,1 do 0,25 średnicy we-
wnętrznej kółka i jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości śred-
nicy kółka. Kółko w drugiej wersji wykonania posiada większą ilość 
zwojów (Z) niż dwa.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123100 (22) 2014 05 26

(51) A61G 7/012 (2006.01) 
 A61G 13/06 (2006.01)

(71) MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin

(72) ZINKA WIESŁAW

(54) ramka sterująca, zwłaszcza do stołów 
i platform leczniczych

(57) Ramka sterująca ma sterownik (3’) bezpośrednio współpra-
cujący z elementem magnetycznym (4), przy czym czujnik pola 
magnetycznego (3’) sterownika (3) jest na stałe przymocowa-
ny do płyty stołu, a element magnetyczny (4) sterownika (3) jest 
na stałe przymocowany do ramki sterującej (1). Przesunięcie ramki 
sterującej (1), wzdłuż płyty stołu o dowolną wielkość, powoduje, 
że w wyniku działania sterownika (3) współpracującego z siłowni-
kiem, płyta stołu przemieszcza się w kierunku góra - dół. Zastoso-
wanie ramki sterującej poprzez likwidację pilota nożnego czy ręcz-
nego, do których dostęp był ograniczony przez długość i położenie 
przewodu połączeniowego do ściśle ustalonych miejsc na stole 
czy platformie, umożliwiła płynne sterowanie z dowolnego miejsca 
płytą stołu, podczas masażu czy leczenia.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123125 (22) 2014 05 30

(51) A61G 17/08 (2006.01) 
 A61G 21/00 (2006.01)

(71) MOCZARSKI TADEUSZ P.H.U. MOTIS, Częstochowa
(72) MOCZARSKI TADEUSZ

(54) tabliczka na urnę
(57) Tabliczka na urnę, charakteryzuje się tym, że ma kształt elipsy. 
Na osi wielkiej po obu stronach jej środka, do wyróżnionych punk-
tów w równej odległości od środka elipsy będącymi tzw. ogniska-
mi elipsy odległość z dowolnego punktu elipsy od wspomnianych 
punktów jest stała i równa długości osi wielkiej, przy czym na pod-
łożu metalowym (1) na stronie wierzchniej ma trwale przylegającą 
do niego powłokę barwiącą (2) oraz posiada przezroczystą powło-
kę absorbującą z tworzywa sztucznego (3) do utrwalenia druku 
z kartki papieru, umieszczoną trwale na powłoce barwiącej (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123126 (22) 2014 05 30

(51) A61G 17/08 (2006.01) 
 A61G 21/00 (2006.01)

(71) MOCZARSKI TADEUSZ P.H.U. MOTIS, Częstochowa
(72) MOCZARSKI TADEUSZ

(54) tabliczka wolnostojąca przy urnie
(57) Tabliczka wolnostojąca przy urnie, charakteryzuje się tym, 
że ma kształt zbliżony do elipsy. Na osi wielkiej po obu stronach 
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jej środka, do wyróżnionych punktów w równej odległości od środ-
ka elipsy będącymi tzw. ogniskami elipsy odległość z dowolnego 
punktu elips od wspomnianych punktów jest stała i równa dłu-
gości osi wielkiej, gdzie kształt jej podstawy przypomina dolną 
część klepsydry, przy czym na podłożu metalowym (1) na stronie 
wierzchniej ma trwale przylegającą do niego powłokę barwią-
cą (2) oraz posiada przezroczystą powłokę absorbującą z tworzywa 
sztucznego (3) do utrwalenia druku z kartki papieru, umieszczoną 
trwale na powłoce barwiącej (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123127 (22) 2014 05 30

(51) A61G 17/08 (2006.01) 
 A61G 21/00 (2006.01)

(71) MOCZARSKI TADEUSZ P.H.U. MOTIS, Częstochowa
(72) MOCZARSKI TADEUSZ

(54) tabliczka na krzyż
(57) Tabliczka na krzyż w formie tarczy zbliżonej do prostoką-
ta, zwężającej się ku górze i dołowi, którego boczne krawędzie 
są w części środkowej lekko wklęsłe, przy czym na podłożu meta-
lowym (1) na stronie wierzchniej ma trwale przylegającą do niego 
powłokę barwiącą (2) oraz posiada przezroczystą powłokę absor-
bującą z tworzywa sztucznego (3) do utrwalenia druku z kartki pa-
pieru, umieszczoną trwałe na powłoce barwiącej (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123903 (22) 2015 03 16

(51) A62C 35/20 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE SUPRON 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(72) KURKOWSKI MARIAN; WAWRZEŃCZYK KRZYSZTOF

(54) Szafa hydrantowa składana
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szafa hydrantowa skła-
dana, charakteryzująca się tym, że każdy element szafy hydrantowej 
składanej jest wymienny w dowolnej chwili, a ściany boczne (2, 3),  
ściana górna (4), ściana dolna (5), ściana tylna (6), element wspor-
ny (9) tworząc korpus (1) połączone są rozłącznie. Do powstałego 

w ten sposób korpusu (1) może być zamontowany front (11) skła-
dający się z rozłącznie połączonej ramki (7) o kołnierzu węższym 
i drzwi (10) lub front (12) składający się z rozłącznie połączonej 
ramki (8) o kołnierzu szerszym i drzwi (10).

(1 zastrzeżenie)

DzIał B

rÓŻNe  PrOCeSy PrzeMySłOWe;  traNSPOrt

U1 (21) 124145 (22) 2015 06 05

(51) B23Q 17/22 (2006.01) 
 B23Q 17/10 (2006.01) 
 G01D 11/26 (2006.01) 
 G01P 1/07 (2006.01)

(31) MI2014U000192 (32) 2014 06 06 (33) IT 
 MI2015U000099  2015 05 05  IT

(71) ELESA S.P.A., Milano, IT
(72) BERTANI ALBERTO, IT

(54) Cyfrowy wskaźnik położenia
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wskaźnik położenia ruchów 
korpusów lub elementów obrabiarki, typu zawierającego korpus (1) 
numeratora, umieszczony powyżej i poprzecznie w osłonie (2) i po-
niżej przy podstawie, przy czym wspomniany korpus (1) jest zaopa-
trzony w centralną tuleję (3) do umieszczenia wału, ekran (4) do ob-
serwacji położenia, elektroniczny obwód drukowany, z którym 
jest połączony pierścień magnetyczny, zainstalowany na wspo-
mnianym wale i związany z parą czujników odczytujących ruch 
wspomnianego pierścienia, komorę do umieszczenia baterii 
zasilającej wspomniany elektroniczny obwód drukowany i ramę 
zabezpieczającą elementy wewnątrz wspomnianego korpusu (1), 
na wierzchu, którego tuleja z wywiniętą do góry podstawą jest 
utrzymywana w połączeniu, w którym zapewniono środki do do-
skonałego uszczelnienia przed pyłem i przed czasowym zanurze-
niem w wodzie.

(13 zastrzeżeń)

U1 (21) 123120 (22) 2014 05 29

(51) B25H 1/00 (2006.01)

(71) SZELIGA ADAM, Garnich, LU
(72) SZELIGA ADAM, LU

(54) Stojak zwłaszcza do walizki monterskiej
(57) Stojak zwłaszcza do walizki monterskiej mający na celu uła-
twienie z korzystania z zawartości walizki poprzez umiejscowienie 
jej na zadanej wysokości nad podłożem charakteryzuje się tym, 
że zbudowany jest z osadzonej na stopkach (1) ramy (2), do której 
zamocowane są dwie nogi, każda zbudowana z dwóch, obrotowo 
złączonych ze sobą w środkowej części, listew (4, 5), zamocowanych 
przy jednych końcach obrotowo do ramy (2), przy czym jedna z nich 
do ramy (2) zamocowana jest poprzez przymocowanie jej do su-
waka (9) osadzonego w utworzonej w ramie (2) prowadnicy (10) 
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oraz kolejnych dwóch, także obrotowo złączonych ze sobą w środ-
kowej części listew (6, 7) przy jednych końcach złączonych obro-
towo z wolnymi końcami listew (4, 5) zamocowanych do ramy (2), 
a przy drugich końcach obrotowo zamocowanych do listwy (8), 
przy czym jedna z nich do listwy (8) zamocowana jest poprzez 
przymocowanie jej do suwaka (11) osadzonego w utworzonej w li-
stwie (8) prowadnicy (12), ponadto wyposażony jest w blokadę (13) 
ustalająca stojak w pozycji rozłożonej.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123107 (22) 2014 05 23

(51) B27K 5/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOPOL 
MARZANNA KOWALSKA, MAREK KOWALSKI SPÓŁKA 
JAWNA, Nowy Sącz

(72) KOWALSKI MAREK

(54) kształtownik przekładkowy, zwłaszcza do drewna
(57) Kształtownik przekładkowy zwłaszcza do drewna wykonany 
jest z metalu i ma przekrój kwadratowy, a co najmniej w dwóch 
przeciwległych ścianach ma wnęki (2) o szerokości (w) większej niż 
połowa szerokości (B) kształtownika. Centralnie w kształtowniku 
usytuowany jest otwór (3), zwłaszcza kwadratowy z zaokrąglonymi 
narożami.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123137 (22) 2014 06 04

(51) B27L 7/06 (2006.01) 
 B27L 7/00 (2006.01)

(71) FLOREK RYSZARD, Łosie
(72) FLOREK RYSZARD

(54) klin rozszczepiający
(57) Klin, rozszczepiający drewno opałowe na mniejsze kawałki, 
z których korzystnie trzy posiadają kąt rozwarty przy swoim wierz-
chołku, zbudowany jest z co najmniej czterech noży (2, 3, 4, 5)  
z co najmniej jednym kątem rozwartym między nimi, zwłaszcza 
z trzema kątami rozwartymi. Noże łączone są ze sobą, zwłaszcza 
metodą spawania. Jeden nóż (2) klina spawany jest z rdzeniem, któ-
ry umieszczany jest w prowadnicy zaciskowej (7) łuparki drewna.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123134 (22) 2014 06 02

(51) B32B 21/13 (2006.01) 
 E04F 13/10 (2006.01)

(71) WOŹNICA JERZY KSERO-GRAFIK SPÓŁKA CYWILNA, 
Żary; CZERWONAJCIO-WOŹNICA URSZULA KSERO- 
-GRAFIK SPÓŁKA CYWILNA, Żary

(72) WOŹNICA JERZY; CZERWONAJCIO-WOŹNICA 
URSZULA

(54) Ozdoba ścienna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ozdoba ścienna skła-
dająca się z mocowanych na ścianie elementów z materiałów 
drzewnych zawierających na jednej stronie wzór. Ozdoba ścienna 
charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej dwóch elemen-
tów z materiałów drzewnych (1) stanowiących elementy okładzi-
ny podłogowej, tworzących po ich połączeniu razem płytę (2), 
gdzie na jednej ze stron co najmniej jednego elementu z materiału 
drzewnego (1) wycinane są frezem wgłębienia (3) tworzące okre-
ślony wzór na powierzchni płyty (2), przy czym wgłębienia (3) po-
krywane są woskiem, a płyta (2) mocowana jest od drugiej strony 
każdego elementu z materiału drzewnego (1) do płyty (4) z tworzy-
wa sztucznego. Elementem z materiału drzewnego (1) jest lamino-
wany panel podłogowy albo deska podłogowa.

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 123129 (22) 2014 06 02

(51) B62B 7/00 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW PPUH PRZEMKO, Kamyk
(72) SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW

(54) Wózek dziecięcy
(57) Wózek dziecięcy czterokołowy charakteryzuje się tym, że po-
zioma rama (1), łącząca przednią i tylną oś, wygięta jest pod kątem 
co najmniej 50°, a skrętne koła przednie (2) mocowane są bezpo-
średnio do wygiętej ramy poziomej (1).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123115 (22) 2014 05 28

(51) B64C 3/38 (2006.01) 
 B64C 7/00 (2006.01)

(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ

(54) urządzenie do zmiany kąta wzniosu skrzydeł 
samolotu w czasie lotu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zmiany ustawie-
nia wzniosu skrzydeł samolotu w czasie lotu zwane łożyskiem lotni-
czym. Urządzenie składa się z dwóch łożysk lotniczych (1 i 2), które 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 07 23
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obracają się niezależnie a do każdego zamocowane jest na stałe 
jedno skrzydło tak, aby ruch obrotowy każdego z łożysk (1, 2) zmie-
niał kąt wzniosu każdego ze skrzydeł. Łożyska przednie (1) i tylne (2) 
pracują niezależnie, każde jest napędzane przez dwa silniki elek-
tryczne, napędzające koła zębate. Oba łożyska pracują pod kontro-
lą tego samego urządzenia elektronicznego. Kiedy łożysko lotnicze 
przednie (1) obraca się w lewo to łożysko lotnicze tylne (2) obraca 
się w prawo. Zakres obrotu obu łożysk jest niewielki i nie przekracza 
kąta ostrego pomiędzy ustawieniem w pozycji -skrzydła na prosto 
a pozycją II- skrzydła pochylone.

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 123112 (22) 2014 05 27

(51) B65D 83/06 (2006.01) 
 B65D 33/24 (2006.01) 
 B65D 75/66 (2006.01) 
 B65D 75/58 (2006.01)

(71) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białogard

(72) MOROZ WACŁAW

(54) Opakowanie foliowe
(57) Opakowanie foliowe, przeznaczone zwłaszcza na produkty 
sypkie, utworzone przez zgrzanie ze sobą dwóch identycznych 
warstw folii, ma postać prostokątnego worka (1), którego jeden 
z rogów jest ścięty skośnie, przy czym w linii skosu (4), między ścia-
nami przednią i tylną, zamocowane jest zamkniecie suwakowe (7), 
zaopatrzone w plombę (10), którą zrywa użytkownik przy pierw-
szym otwarciu opakowania.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123114 (22) 2014 05 27

(51) B65D 83/06 (2006.01) 
 B65D 30/10 (2006.01) 
 B65D 88/16 (2006.01) 
 B65D 33/24 (2006.01)

(71) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białogard

(72) MOROZ WACŁAW

(54) Opakowanie foliowe
(57) Opakowanie foliowe przeznaczone dla produktów sypkich, 
zwłaszcza produktów ma postać worka (1) zbudowanego ze ścia-
ny przedniej, ściany tylnej oraz boków (4), charakteryzuje się tym, 

że w środkowej części boku (4) posiada uchwyty (6), zaś na przeciw-
nym boku (5) posiada zamknięcie suwakowe (7).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123113 (22) 2014 05 27

(51) B65D 85/72 (2006.01) 
 B65D 47/06 (2006.01) 
 B65D 77/28 (2006.01) 
 B65D 33/36 (2006.01)

(71) PLASTMOROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białogard

(72) MOROZ WACŁAW

(54) Opakowanie foliowe
(57) Opakowanie foliowe, przeznaczone zwłaszcza na napoje dla 
dzieci, ma postać prostokątnego worka (1) z jednym narożnikiem 
uformowanym na kształt języczka (2), wewnątrz którego, między 
ścianą przednią i tylną, osadzona jest rurka (5), przy czym języ-
czek (2) zamknięty jest na całym zewnętrznym obwodzie, zaś rur-
ka (5) w całości schowana jest wewnątrz worka (1).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BuDOWNICtWO;  gÓrNICtWO; 
kONStrukCJe  zeSPOlONe

U1 (21) 123138 (22) 2014 06 04

(51) E01B 5/00 (2006.01) 
 E01B 5/04 (2006.01) 
 G01S 5/14 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(72) KOWALSKI MARCIN

(54) toromierz o konstrukcji składanej
(57) Toromierz składa się z dwóch prostopadłych belek, poprzecz-
nej (1) i wzdłużnej (2), do których są zamontowane przegubowo 
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trzy segmenty zespołu poręczy składającego się z poprzecznego 
segmentu(3.1) oraz bocznych segmentów (3.3) a w trzech punk-
tach jest przytwierdzony stojak (4) anteny GPS, którego trzy nogi, 
z których jedna (14) jest uchylna, są zakończone kulistymi koń-
cówkami z nakrętkami. Końcówki są umieszczone w gniazdach 
zamontowanych na belkach (1 i 2) i są dociskane płytkami przez 
sprężyny z osłonowymi tulejami znajdującym się na dociskowych 
śrubach. Na poprzecznym segmencie (3.1) poręczy jest umieszczo-
ny sterowniczy pulpit a na wzdłużnej belce (2) są zamontowane 
trzy bazowe sworznie z kołnierzowymi podkładkami i pokrętłami. 
Poprzeczna belka (1) jest wyposażona w płytę z otworami bazowa-
nymi na sworzniach, natomiast poprzeczny segment (3.1) poręczy 
ma złącze składające się ze stałej tulei, ruchomej zaciskowej wkładki 
mocującej końcówkę segmentu i pokrętła.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123752 (22) 2015 01 30

(51) E01B 25/24 (2006.01)

(71) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ

(54) Wahacz krótki
(57) Wahacz krótki, gdzie w środku belki (1) znajduje się centralny 
otwór (5), w pierwszym krańcu (3) znajduje się pierwszy otwór (6) 
a w drugim krańcu (4) znajduje się drugi otwór (7).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123753 (22) 2015 01 30

(51) E01B 25/24 (2006.01)

(71) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ

(54) Długi wahacz
(57) Długi wahacz zawierający belkę (1), w której znajduje się 
centralny otwór (5), w pierwszym krańcu (3) znajduje się pierwszy 
otwór (6) a w drugim krańcu (4) drugi otwór (7), zaś ponad górną 
krawędzią belki przylega listwa (9).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123754 (22) 2015 01 30

(51) E01B 25/24 (2006.01)

(71) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ

(54) Szyna prosta
(57) Szyna prosta (24) wykonana jest z odcinka dwuteownika (25), 
do którego pierwszego końca (26), do górnej półki (27) zamoco-
wany jest drugi uchwyt (13), zaś do drugiego końca (30), do górnej 
półki (27) zamocowany jest pierwszy uchwyt (1). Ponadto ujawnio-
no budowę pierwszego uchwytu (1) oraz drugiego uchwytu (13).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123109 (22) 2014 05 26

(51) E01C 11/22 (2006.01) 
 E03F 5/06 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleszczów

(72) JANSON ZBIGNIEW

(54) Monolityczny kanał odwodnienia liniowego
(57) Monolityczny kanał odwodnienia liniowego składa się z po-
krywy (2) złączonej na stałe z korytkiem (1), poprzez jej przyklejenie 
do powierzchni górnej (4) korytka (1). Pokrywa (2) wykonana jest 
z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym w postaci krótkich 
odcinków z cienkiego drutu ze stali stopowej odpornej na korozję.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123111 (22) 2014 05 27

(51) E01D 19/10 (2006.01) 
 F16B 3/06 (2006.01)

(71) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 
-USŁUGOWO-WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków

(72) SIKORA JANUSZ; GOLEŃ ALEKSANDER; PATYNOWSKI 
SEBASTIAN

(54) listwa gzymsowa
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji listwy gzymsowej, sto-
sowanej zwłaszcza w budownictwie drogowym. Listwa gzymso-
wa (1) z polimerobetonu ma postać prostokątnej listwy z zaokrą-
gleniami (2) czołowych dłuższych krawędzi (3). Na swej długości (L) 
wyposażona jest w co najmniej dwa dwuśrednicowe, przelotowe 
otwory (4), w których na stałe osadzone są metalowe tuleje dwu-
średnicowe (5) na elementy mocujące. Część tulei dwuśrednicowej 
o większej średnicy ma odpowiednią żelkotową zaślepkę maskują-
cą (6), odpowiadającą żelkotowemu pokryciu listwy gzymsowej (1).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123122 (22) 2014 05 29

(51) E01D 19/10 (2006.01) 
 F16B 3/06 (2006.01)



Nr  25  (1094)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

(71) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 
-USŁUGOWO-WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków

(72) SIKORA JANUSZ; GOLEŃ ALEKSANDER; PATYNOWSKI 
SEBASTIAN

(54) listwa gzymsowa maskująca
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji listwy gzymsowej ma-
skującej stosowanej w szczególności w budownictwie drogowym. 
Listwa gzymsowa maskująca (1), zwłaszcza z polimerobetonu po-
krytego powłoką żelkotową, ma w tylnej ściance (5) co najmniej 
dwa rozmieszczone na jej długości otwory (6), w których na stałe 
osadzone są wewnętrznie nagwintowane metalowe tuleje (7), 
których zewnętrzne krawędzie (8) wystają na wysokość (h) ponad 
tylną ścinkę (5). Korzystnie na tylną ściankę (5) nałożony jest ela-
styczny uszczelniacz (9) odporny na korozję. Otwory (6) mogą być 
wykonane jako ślepe, względnie przelotowe. Wtedy są wyposażo-
ne od dołu w żelkotową zaślepkę.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123139 (22) 2014 06 05

(51) E04B 1/38 (2006.01) 
 E04B 1/48 (2006.01) 
 E04F 13/21 (2006.01)

(71) BRACKETSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) HULEWICZ ROBERT

(54) zespół elementów do mocowania  
płyt elewacyjnych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół elementów 
do mocowania płyt elewacyjnych, mający zastosowanie przy po-
krywaniu fasad budynków elewacjami wentylowanymi, takimi jak 
płyty HPL, włókno-cementowe, betonowe, ceramiczne, gresowe, 
kompozytowe, metalowe lub tafle szklane. Zespół elementów 
do mocowania płyt elewacyjnych, zaopatrzony w postaci kształ-
townika teowego konsole charakteryzuje się tym, że posiada 
dwuteowe konsole (1) o podtrzymujących ramionach (2), pomię-
dzy którymi zamocowana jest profilowa listwa (3) z przeciwlegle 
przymocowaną teową listwą (6) będącą elementem nośnym fa-
sady. Dwuteowe konsole (1) za pomocą kotew (4) zamocowane 
są do elewacji budynku (5). Profilowa listwa (3) wyposażona jest 
w wewnętrzne wypusty (7). W profilowej listwie (3) jest osadzona 
wzmacniająca profilowa listwa, która jest zamocowana do pod-
trzymujących ramion (2) za pomocą śrub. Profilowa listwa (3) jest 
zamocowana do podtrzymujących ramion (2) za pomocą śrub.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123106 (22) 2014 05 23

(51) E04D 13/03 (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) MUCHA ŁUKASZ; SIEDLARZ JÓZEF

(54) Świetlik rurowy
(57) Świetlik rurowy składający się z części dachowej, sztywnej lub 
giętkiej rury światłonośnej i części sufitowej w postaci pierścienia 
osadzonego na rozpraszaczu światła dostosowanym do kształtu 
pierścienia sufitowego charakteryzuje się tym, że w części sufitowej 
świetlika zamontowany jest monolityczny element (1) rozpraszacza 
światła, który jest zabezpieczony przez uszczelnienie obwodowe 
oraz element (4) łączący i ułatwiający montaż kolejnych rur światło-
nośnych (5). Monolityczny element (1) zawiera rozpraszacz światła 
bezpośrednio wklejony do odpowiednio ukształtowanej transpa-
rentnej płyty oraz osłonę (2) w postaci oprawy zakrywającej łącze-
nie części sufitowej świetlika z sufitem za pomocą wkrętów mon-
tażowych (6). Połączenie elementu monolitycznego (1) z osłoną (2) 
jest dodatkowo uszczelnione przez uszczelkę obwodową (8).

(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 123144 (22) 2014 06 06

(51) E04D 13/17 (2006.01) 
 F24F 7/02 (2006.01)

(71) PATOKA KRZYSZTOF, Łomianki
(72) PATOKA KRZYSZTOF

(54) listwa wentylacyjna do montażu deski czołowej 
okapów dachowych

(57) Listwa wentylacyjna przeznaczona jest do zastosowania 
w okapach dachów pochyłych jako element ułatwiający montaż 
deski czołowej (do której mocuje się haki rynnowe o dowolnym 
kształcie) stanowiący jednocześnie wlot do szczeliny wentylacyjnej 
utworzonej przez kontrłaty. Listwa ma kształt dużej litery „L”, która 
w dolnej części jest perforowana. W płaszczyźnie pionowej (dłuż-
szy bok litery) stykającej się z końcówkami krokwi są wykonane 
otwory montażowe, które służą do mocowania listwy do krokwi 
za pomocą wkrętów. Listwa wentylacyjna mocowana jest dodat-
kowo za pośrednictwem specjalnych klocków dystansujących 
do końcówek krokwi tworzących okap dachu. Klocki mają wyciętą 
szparę prowadzącą. Połączone ze sobą listwy wentylacyjne two-
rzą podporę montażową dla deski czołowej okapu dostosowaną 
do długości okapu. Deski dzięki temu mogą być łatwiej mocowane, 
również z możliwością zamocowania haków rynnowych przed za-
mocowaniem desek.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123130 (22) 2014 05 30

(51) E04H 1/12 (2006.01)

(71) MIELNICKI MAREK MIELNICKIDESIGN, Ostrołęka
(72) MIELNICKI MAREK
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(54) kontener modułowy
(57) Kształtowniki szkieletu kontenera posiadają specjalne wrę-
by (1) stanowiące gniazda na umieszczenie w nich ścian kontenera. 
Przy czym jego narożnikowe słupki (6) na dole i na górze zaopa-
trzone są w przelotowe otwory (7), natomiast pokrywające szkielet 
kontenera panele ścienne zaopatrzone są w blokujące zaciski. Kon-
tener modułowy znajduje główne zastosowanie do umieszczania 
na nim materiałów przeznaczonych do sprzedaży.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 124117 (22) 2015 05 27

(51) E05D 15/06 (2006.01) 
 E06B 3/46 (2006.01)

(31) PD2014U000039 (32) 2014 05 27 (33) IT

(71) FRATELLI COMUNELLO S.P.A., Rosa, IT
(72) COMUNELLO FRANCO, IT

(54) Wózek do bram samonośnych przesuwnych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wózek (3) do bramy przesuwnej 
typu wspornikowego z podstawą nośną, przeznaczoną do zamo-
cowania do podłoża i korpusem nośnym wykonanym z materiału 
metalowego, przymocowanym do podstawy nośnej, która obro-
towo podpiera, co najmniej jedną, pierwszą parę kół (4’, 4”) z osią 
obrotu zasadniczo poziomą. Korpus nośny jest utworzony z dwóch 
naprzeciwległych ścianek z pierwszymi wyrównanymi przelotami, 
do otrzymania środków wsparcia z obrotowej pary kółek, i z części 
łącznikowej zagiętej o 180 stopni.

(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 123131 (22) 2014 06 02

(51) E05F 5/02 (2006.01)

(71) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 
AKCYJNA, Pruszków

(72) SAŁEK MARCIN; PIŁKA IWONA; PIŁKA WOJCIECH

(54) aktywator samodomykacza  
w systemach drzwi przesuwnych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aktywator samodomy-
kacza w systemach drzwi przesuwnych, charakteryzujący się tym, 
że na górnej części prostopadłościennej trzpienia z zaokrąglonymi 
jego pionowymi krawędziami osadzona jest osłona tulejowa (4) 
wykonana z tworzywa termoplastycznego, natomiast podstawa (2) 
tego aktywatora na swej górnej powierzchni i wzdłuż obu jej dłuż-
szych boków ma wykonane wybrania prostopadłościenne (12 i 13), 

a naprzeciw tych wybrań jej dolna powierzchnia posiada wykona-
ne dwa wypusty (14 i 15).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123132 (22) 2014 06 02

(51) E06B 1/12 (2006.01)

(71) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin
(72) WITAS MACIEJ

(54) ukryta ościeżnica bezprogowa  
do drzwi otwieranych do wewnątrz

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ukryta ościeżnica 
bezprogowa do drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszcze-
nia (ościeżnica wewnętrzna), przeznaczona do stosowania w bu-
downictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ościeżnica 
zawiera dwa stojaki oraz opcjonalnie nadproże, wykonane z kształ-
townika ościeżnicowego w postaci listwy profilowanej o profilu 
zamkniętym, przypominającym w przekroju poprzecznym kształt 
prostopadłościennej rury, której wnętrze stanowi zamkniętą komo-
rę (1) ościeżnicy ograniczoną z jednej strony płaską ścianką mon-
tażową (2), z drugiej strony płaską ścianką wrębu (3) posiadającą 
od wewnątrz występ technologiczny (4), a po bokach ograniczoną 
z jednej strony płaską ścianką przylgową (5) wyposażoną od we-
wnątrz w pierwsze gniazdo montażowe (6), z drugiej zaś strony pro-
filowaną ścianką (7) wyposażoną od wewnątrz w drugie gniazdo 
montażowe (9), ponadto w miejscu łączenia ścianki profilowanej (7) 
ze ścianką wrębu (3) wykonany jest trójkątny wypust (10), a w miej-
scu łączenia ścianki przylgowej (5) ze ścianką wrębu (3) wykonana 
jest przylga (11) ościeżnicy, stanowiąca wypust przypominający 
kształtem literę T, która od strony wewnętrznej zawiera gniazdo (12) 
uszczelki. Ościeżnica przeznaczona jest do montażu w ścianach 
murowanych, betonowych lub lekkich szkieletowych z okładzina-
mi z płyt gipsowo-kartonowych lub podobnych.

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 123133 (22) 2014 06 02

(51) E06B 1/12 (2006.01)

(71) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin
(72) WITAS MACIEJ

(54) Ościeżnica bezprogowa do drzwi otwieranych 
do wewnątrz

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ościeżnica bezprogo-
wa do drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszczenia (ościeżni-
ca wewnętrzna), przeznaczona do stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ościeżnica zawiera 
dwa stojaki oraz opcjonalnie nadproże wykonane z kształtownika 
ościeżnicowego w postaci listwy profilowanej o profilu zamknię-
tym, przypominającym w przekroju poprzecznym kształt prosto-
padłościennej rury, której wnętrze stanowi zamkniętą komorę (1) 
ościeżnicy ograniczoną z jednej strony płaską ścianką przylgową (2) 
wyposażoną od wewnątrz w pierwsze gniazdo montażowe (3), 
z przeciwległej zaś strony płaską ścianką boczną (4) wyposażo-
ną od wewnątrz w drugie gniazdo montażowe (5), a po bokach 
z jednej strony płaską ścianką montażową (6), a z drugiej strony 
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płaską ścianką wrębu (7) posiadającą od wewnątrz pierwszy wy-
stęp technologiczny (8), oraz drugi występ technologiczny (9), przy 
czym na zewnętrznej powierzchni ścianki wrębu (7) na wysokości 
drugiego występu technologicznego (9) wykonane jest prostokąt-
ne wycięcie (10), ponadto w miejscu łączenia ścianki bocznej (4) 
ze ścianką wrębu (7) wykonany jest trójkątny wypust (11), a w miej-
scu łączenia ścianki przylgowej (2) ze ścianką wrębu (7) wykonana 
jest przylga (12) ościeżnicy, stanowiąca wypust przypominający 
kształtem literę T, która od strony wewnętrznej zawiera gniazdo (13) 
uszczelki. Ościeżnica przeznaczona jest do montażu w ścianach 
murowanych, betonowych lub lekkich szkieletowych z okładzina-
mi z płyt gipsowo-kartonowych lub podobnych.

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 123110 (22) 2014 05 27

(51) E06B 1/70 (2006.01)

(71) NOWICKA-KLEIN HANNA STYROFORM SPÓŁKA 
CYWILNA, Koszalin; SKŁAD GRZEGORZ STYROFORM 
SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin

(72) SKŁAD GRZEGORZ

(54) kształtka montażowo-izolacyjna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kształtki izolacyjno - 
montażowej do stolarki otworowej. Kształtka (1) montażowo - izo-
lacyjna posiada w przykładzie wykonania wypust (2) górny do osa-
dzenia profilu stolarki otworowej oraz dwa wypusty boczne (3, 4) 
pod parapet wewnętrzny i zewnętrzny. Ponadto kształtka (1) posia-
da podcięcia (5) mocujące, których szerokość przekroju poprzecz-
nego otworu (6) podcięcia (5) mocującego licującego z powierzch-
nią kształtki (1) jest mniejsza od maksymalnej szerokości przekroju 
poprzecznego podcięcia (5) tak, że podcięcia (5) mocujące mają 
kształt zbliżony do trapezu, którego krótsza podstawa jest otwo-
rem (6) podcięcia (5) mocującego, a dłuższa podstawa stanowi 
dno podcięcia (5) mocującego. Podcięcia (5) mocujące posiadają 
zaokrąglone krawędzie i są usytuowane na dolnej powierzchni 
kształtki (1) oraz na górnych powierzchniach wypustów (3 i 4) bocz-
nych kształtki (1). Kształtka montażowo-izolacyjna znajduje zasto-
sowanie w budownictwie, do ciepłego montażu okien lub drzwi.

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 123124 (22) 2014 05 30

(51) E21D 20/02 (2006.01)

(71) TEJA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie

(72) KREMPA BARTŁOMIEJ; PIERZGA ADAM

(54) urządzenie do produkcji kotwowego ładunku 
klejowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie przeznaczo-
ne do produkcji kotwowego ładunku klejowego. Charakteryzuje się 
ono tym, że wewnątrz cylindra (1) i dyszy (2), równolegle do ich osi, 

lecz nie współosiowo, umieszczona jest rurka (3), która ma śred-
nicę zewnętrzną mniejszą od średnicy wewnętrznej dyszy (2) jest 
z jednej strony zaślepiona gwintowanym korkiem (4) i połączona 
z cylindrem (1) za pomocą kanału odpowietrzającego (5), natomiast 
z drugiej strony jej zewnętrzna ścianka przylega do wewnętrznej 
ścianki dyszy (2) i jest do niej przymocowana w sposób trwały.

(1 zastrzeżenie)

DzIał F

MeChaNIka;  OŚWIetleNIe;  OgrzeWaNIe; 
uzBrOJeNIe;  teChNIka  MINerSka

U1 (21) 123128 (22) 2014 05 30

(51) F03B 13/08 (2006.01)

(71) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(72) GNAROWSKI WŁODZIMIERZ; NABŁONEK GRZEGORZ; 

SAWICKI WŁODZIMIERZ

(54) turbina wodna podsiębierna o przepływie 
poprzecznym na platformie pływającej

(57) Turbina wodna stanowi turbinę akcyjną typu Michell-Banki, 
z poziomym wirnikiem wyposażonym w palisadę łopatek rozmiesz-
czonych na jego obwodzie, wlotem i wylotem wody w obudowie 
wirnika, oraz układem przeniesienia napędu na wał generatora prą-
du. Obudowa wirnika zamocowana na platformie pływającej jest 
zintegrowana ze zbiornikiem zalewowym (2) doprowadzającym 
wodę do wirnik i komorą generatora prądu (5). Ponadto zbiornik 
zalewowy (2) jest wyposażony w elastyczne przewody (3) dopro-
wadzające wodę ze spiętrzenia wodnego, platforma pływająca 
jest wyposażona w zamocowany przegubowo sztywny element 
cumowniczy (10), a łopatki (6) wirnika są usytuowane powyżej po-
wierzchni wody odpływowej.

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 123108 (22) 2014 05 26

(51) F03D 3/06 (2006.01)

(71) PAWĘZKA RADOSŁAW, Dąbrówka Wielkopolska
(72) PAWĘZKA RADOSŁAW

(54) Profil łopaty w wirniku do turbiny  
elektrowni wiatrowej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profil łopaty w wirniku 
do turbiny elektrowni wiatrowej, gdzie pionowa turbina wiatrowa 
typu Savonius zbudowana jest z dwóch łopat o ściankach stano-
wiących profil w kształcie liter C, zachodzących na siebie i odwró-
conych o 180 stopni w poziomie, których profil łopaty wirnika wy-
gięty jest w łuk określony promieniami o długościach określonych  
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proporcją zgodną ze wzorem Y=X*1,62, w którym X stanowi dłu-
gość promienia krzywizny ścianki 1, natomiast Y stanowi dłu-
gość promienia krzywizny ścianki 2 i jest ona iloczynem długości 
równej x*1,62.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123118 (22) 2014 05 28

(51) F04C 2/08 (2006.01)

(71) Z. P. U. H. HYLMET H. FIGIEL E. PIESIK SPÓŁKA JAWNA, 
Tuchola

(72) PIESIK EUGENIUSZ

(54) Pompa hydrauliczna zębata 
z napędem mechanicznym

(57) Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że łożyska ślizgowe (2) 
kół zębatych (4) i (9) umiejscowione są bezpośrednio w korpusie (1) 
oraz pokrywie (8) pompy, przy czym w pokrywie (8) wykonany jest 
kanałek do osadzenia pierścienia uszczelniającego (6) typu O oraz 
kanałek do osadzenia pierścienia uszczelniającego (7) typu O wraz 
z pierścieniem podporowym (7a), natomiast korpus (1) oraz pokry-
wa (8) pompy posiadają układ kanałów drenażowych do odprowa-
dzania przecieków z przestrzeni za czopami kół zębatych (4) i (9) 
do przestrzeni ssawnej pompy hydraulicznej. Pompa hydrauliczna 
posiada wkładki ślizgowe (3) i (5) w kształcie cyfry „8”, umiejsco-
wione pomiędzy powierzchniami czołowymi kół zębatych (4) i (9), 
a korpusem (1) oraz pokrywą (8) pompy.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123141 (22) 2014 06 06

(51) F16K 31/04 (2006.01) 
 F16K 31/40 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(72) FITKO HENRYK; SOBOLEWSKI ALEKSANDER;  

JASIŃSKI ANDRZEJ; KOSYRCZYK LUDWIK

(54) układ napędowy zaworu regulacyjno-odcinającego 
odbieralnika baterii koksowniczej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ napędowy za-
woru regulacyjno-odcinającego odbieralnika baterii koksowniczej, 
przeznaczony do regulacji ciśnienia surowego gazu koksowni-
czego, zwłaszcza zaworu regulacyjno-odcinającego odbieralnika 
baterii koksowniczej. Układ napędowy zaworu regulacyjno-odci-
nającego odbieralnika baterii koksowniczej, zawierający silnik elek-
tryczny i motoreduktor, charakteryzuje się tym, że układ napędowy 
zaworu poprzez motoreduktor (2) połączony jest z mechanizmem 
maltańskim (3) za pomocą przekładni łańcuchowej, składającej się 
z podwójnego koła łańcuchowego napędowego (4), z podwójne-
go koła łańcuchowego napędzanego (5) oraz podwójnego łańcu-
cha rolkowego (6), zaś mechanizm maltański (3) składa się z trzech 
elementów napędzających oraz trzech elementów napędzanych, 

przy czym koło łańcuchowe (5) zamontowane jest na wspólnym 
wale (13) z elementami napędzającymi mechanizmu maltańskie-
go (3), które ustawione są w stosunku do siebie pod kątem 120°, 
a elementy napędzane umieszczone są na współosiowych, indywi-
dualnych wałkach (14) poszczególnych przesłon (15) zaworu regu-
lacyjno-odcinającego.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123670 (22) 2014 12 23

(51) F23M 7/00 (2006.01)

(71) SAS MIECZYSŁAW ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI 
SAS, Busko-Zdrój

(72) SAS MIECZYSŁAW; STARZYŃSKI TOMASZ

(54) zamknięcie rewizyjne otworów kotła grzewczego 
na paliwo stałe

(57) Zamknięcie rewizyjne otworów kotła grzewczego na paliwa 
stałe wyposażone w ramę wejściową, o przekroju prostokątnym, 
na której są zawieszone drzwiczki na zawiasach i sznur uszczelniają-
cy w miejscu ich przylegania do obrzeży ramy oraz izolację termicz-
ną, charakteryzuje się tym, że zawiera ramę wejściową dzieloną 
na dwa stopnie, zamykane odrębnymi drzwiczkami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi z których pierwszy stopień zewnętrzny ramy (1) 
ma prostopadłe, trwałe, bezpośrednie mocowanie do powierzchni 
blachy (5) płaszcza wodnego, a drugi stopień wewnętrzny ramy (2) 
o pomniejszonych wymiarach przekroju w stosunku do ramy ze-
wnętrznej (1) ma trwałe mocowanie do obrzeży blach (4, 5) w otwo-
rze rewizyjnym płaszcza wodnego.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 123926 (22) 2013 09 11

(51) F24C 15/16 (2006.01) 
 A21B 1/44 (2006.01) 
 A21B 3/02 (2006.01)

(31) 1251022-8 (32) 2012 09 12 (33) SE

(86) 2013 09 11 PCT/SE2013/051055
(87) 2014 03 20 WO14/042579

(71) REVENT INTERNATIONAL AB, Upplands Väsby, SE
(72) ENGSTRÖM OLOF, SE; KRABBE MAGNUS, SE; 

JUNESAND PER, SE

(54) Piec regałowy na gorące powietrze
(57) Piec regałowy na gorące powietrze, do pieczenia produktów 
na regale, ma komorę (5) pieca, przy czym ściana komory (5) pieca 
ma jedną lub więcej krzywoliniowych części (27), które są zakrzy-
wione wokół zasadniczo pionowej osi, a całkowity kąt rozciągający 
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się naprzeciwko wspomnianej jednej lub więcej krzywoliniowych 
części (27), wynosi powyżej 80° i mniej niż 300°. Drzwi (11) są krzy-
woliniowe o zasadniczo takiej samej średnicy, jak komora (5) pie-
ca, i są w stanie przesuwać się w bok na jedną stronę otworu (25), 
a wspomniany otwór (25) rozciąga się naprzeciwko kąta, który 
na skrajnie wewnętrznych krawędziach otworu wynosi pomię-
dzy 60° i 100°, przy czym komora (5) pieca, w tym krzywoliniowe 
drzwi (11), ma zasadniczo kołowy przekrój poprzeczny.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123135 (22) 2014 06 04

(51) F24D 19/02 (2006.01)

(71) GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH GORGIEL, Wolsztyn

(72) GORGIEL JAN

(54) Osłona zestawu mocującego grzejnik do ściany
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona zestawu mo-
cującego grzejnik do ściany. Osłona ma postać pasa sztywnego 
materiału ukształtowanego do postaci odwróconej litery „U”, przy 
czym do górnej części osłony (1), od strony grzejnika (3), jest przy-
łączona pionowa blokująca płytka, która po zamontowaniu osłony 
opiera się swą dolną krawędzią o mocujący występ (7) grzejnika (3), 
a nadto górna część osłony (1) ma otwór do połączenia osłony (1) 
z wsporczą płytką wieszaka (10) mocującego zestawu (2).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123925 (22) 2013 09 13

(51) F24H 3/08 (2006.01) 
 A21B 1/26 (2006.01) 
 F28F 1/40 (2006.01)

(31) 1251030-1 (32) 2012 09 14 (33) SE

(86) 2013 09 13 PCT/SE2013/051069
(87) 2014 03 20 WO14/042585

(71) REVENT INTERNATIONAL AB, Upplands Väsby, SE
(72) ENGSTRÖM OLOF, SE

(54) Piec na gorące powietrze
(57) Piec na gorące powietrze wyposażony w rurowy wymiennik 
ciepła z krzyżowym przepływem, zawierający co najmniej dwa 
rzędy rur (333) wymiennika ciepła, charakteryzuje się tym, że rury 
wymiennika ciepła w każdym rzędzie są ułożone w zasadniczo po-
ziomej płaszczyźnie, a rury wymiennika ciepła w jednym rzędzie 
znajdują się w z góry określonym układzie względem rur wymien-
nika ciepła w sąsiednim rzędzie, przy czym każda z rur wymiennika 
ciepła zawiera wydłużoną rurę (333) ze ścianą rury i wnętrze wydłu-
żonej rury jest wyposażone w co najmniej jedną, rozciągającą się 
wzdłużnie ścianę wewnętrzną, która rozciąga się od jednej strony 

powierzchni wewnętrznej wydłużonej rury w kierunku drugiej stro-
ny powierzchni wewnętrznej.

(15 zastrzeżeń)

U1 (21) 123947 (22) 2015 03 30

(51) F26B 11/04 (2006.01) 
 F26B 17/32 (2006.01)

(71) MENDAK JACEK, Kielce
(72) MENDAK JACEK

(54) Suszarnia bębnowa wielofazowego suszenia trocin
(57) Suszarka bębnowa wielofazowego suszenia trocin, zawie-
rająca poziome zewnętrzne bębny, wyposażone po wewnętrznej 
stronie w łopatki, o skręcie śrubowym oraz komorę załadunku, 
komorę rozładunku, urządzenie grzewcze i zestaw połączonych 
ze sobą wentylatora i separatora cyklonowego, charakteryzuje 
się tym, że ma rurę grzewczą (2) wewnątrz obrotowego bębna (1). 
Przy czym bęben (1) jest podzielony na odcinki, a rura grzewcza (2) 
tworzy jeden ciąg grzewczy. Na końcu każdego odcinka bębna (1) 
mieści się zestaw połączonych ze sobą wentylatora (3) i separatora 
cyklonowego (4). Zestawy wentylatora i cyklonu są wyposażone 
w zabieraki na wejściu do wentylatora (3) i zsypy na wyjściu z cy-
klonu (4).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123119 (22) 2014 05 28

(51) F41H 1/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, 
Łódź

(72) GRABOWSKA GRAŻYNA; BŁASZCZYK JOANNA; 
PAWŁOWSKA ANETA; STRUSZCZYK MARCIN H.

(54) Pakiet balistyczny
(57) Przedmiotem wzoru jest pakiet balistyczny przeznaczony 
do stosowana zwłaszcza w kamizelkach kuloodpornych jako za-
bezpieczenie przed skutkami trafienia pociskami oraz odłamkami, 
charakteryzujący się zwiększoną wytrzymałością i sztywnością 
oraz zwiększoną odpornością na działanie czynników środowiska 
jak wilgoć, promieniowanie UV i temperaturę. Pakiet zawiera ści-
śle przylegające do siebie warstwy płaskiego włókienniczego ma-
teriału balistycznego, przy czym naprzemiennie usytuowane są 
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warstwy płaskiego włókienniczego materiału balistycznego (1a, 1b) 
i warstwy płaskiego włókienniczego materiału balistycznego za-
wierające dodatkowo nanowarstwę fluoro- lub krzemopolime-
ru (2a, 2b). Włókienniczy materiał balistyczny stanowią nietkane 
arkusze polietylenowe z włókien o ultra wysokiej masie cząstecz-
kowej lub tkanina z włókien aramidowych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIzyka

U1 (21) 123123 (22) 2014 05 29

(51) G06F 3/02 (2006.01)

(71) SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) PODKÓWKA BŁAŻEJ; BIGAJ PIOTR; KOMLEV ANTON

(54) Obudowa klawisza
(57) Obudowa klawisza charakteryzuje się tym, że na obwodzie 
korpusu (1) ma dwie pary złączy z terminalami elektrycznymi, przy 
czym w obszarze pierwszego ze złączy (21, 31) w każdej parze kor-
pus ma pierwsze wybranie górne i pierwsze wybranie dolne, po-
między którymi znajduje się pierwszy wypust (21C, 31C), a w obsza-
rze drugiego ze złączy w każdej parze korpus ma drugie wybranie 
środkowe o kształcie w powierzchni głównej, odpowiadającym 
kształtowi pierwszego wypustu, nad którym znajduje się drugi 
wypust górny o kształcie w powierzchni głównej odpowiadającym 
kształtowi pierwszego wybrania górnego i pod którym znajduje się 
drugi wypust dolny o kształcie w powierzchni głównej odpowiada-
jącym kształtowi pierwszego wybrania dolnego.

(10 zastrzeżeń)



III.  Wykazy

WYKAZ  NUMEROWY  WYNALAZKÓW  
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE KRAJOWYM

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

408227 C25B (2006.01) 25
408298 G01G (2006.01) 33
408299 A61K (2006.01) 5
408300 C12P (2006.01) 24
408301 A61K (2006.01) 7
408302 C09F (2006.01) 23
408304 A61K (2006.01) 6
408305 G01N (2006.01) 35
408306 G01N (2006.01) 35
408307 G01N (2006.01) 35
408308 A61K (2006.01) 5
408309 B65C (2006.01) 13
408310 A23L (2006.01) 3
408311 A23C (2006.01) 2
408314 F16J (2006.01) 30
408316 A61B (2006.01) 5
408317 B21D (2006.01) 10
408318 C01B (2006.01) 16
408319 B60L (2006.01) 11
408323 E21D (2006.01) 28
408324 B65G (2006.01) 15
408325 G01J (2006.01) 33
408326 H04B (2006.01) 38
408327 C07C (2006.01) 17
408328 B60T (2006.01) 12
408329 H01H (2006.01) 36
408330 C22B (2006.01) 25
408331 A01K (2006.01) 2
408332 B01D (2006.01) 7
408333 E05B (2006.01) 28
408334 F16K (2006.01) 30
408335 A61K (2006.01) 6
408336 B23K (2006.01) 10
408337 B01D (2006.01) 8
408338 B60R (2006.01) 12
408342 F03D (2006.01) 29
408344 F16L (2006.01) 30
408345 B65D (2006.01) 14
408346 B01J (2006.01) 8
408348 B65F (2006.01) 14
408350 B60P (2006.01) 12
408351 H01L (2006.01) 37
408352 H01S (2006.01) 38
408353 H01S (2006.01) 38
408354 B04B (2006.01) 8
408356 F41A (2006.01) 32
408357 A24C (2006.01) 3
408358 A47F (2006.01) 4

408359 C10B (2006.01) 24
408361 B62D (2006.01) 13
408362 C10L (2006.01) 24
408363 E04B (2006.01) 26
408364 A61K (2006.01) 6
408365 H02H (2006.01) 38
408368 D01F (2006.01) 25
408369 B60L (2006.01) 11
408371 A61K (2006.01) 6
408372 G06K (2006.01) 36
408373 C12Q (2006.01) 25
408374 G06F (2006.01) 35
408375 F24F (2006.01) 31
408376 A47G (2006.01) 4
408377 C01B (2006.01) 16
408378 G01K (2006.01) 34
408379 E01B (2006.01) 26
408380 B62D (2006.01) 13
408381 B01J (2006.01) 8
408382 A42B (2006.01) 3
408383 F03D (2006.01) 29
408384 A23L (2006.01) 3
408385 B65D (2006.01) 14
408387 E01B (2006.01) 26
408389 E04D (2006.01) 27
408391 G21K (2006.01) 36
408392 F16H (2006.01) 30
408393 G01C (2006.01) 33
408394 F42D (2006.01) 32
408395 C08G (2006.01) 20
408397 A62B (2006.01) 7
408398 A47G (2006.01) 4
408399 G06F (2006.01) 35
408400 B65G (2006.01) 14
408403 C08L (2006.01) 23
408404 B66F (2006.01) 15
408405 C07D (2006.01) 18
408406 C07D (2006.01) 17
408407 C07D (2006.01) 18
408408 C07D (2006.01) 17
408409 A47B (2006.01) 4
408410 B66F (2006.01) 15
408411 C08L (2006.01) 22
408412 H01R (2006.01) 37
408413 C08L (2006.01) 23
408414 G01B (2006.01) 33
408415 C07C (2006.01) 17
408416 E04B (2006.01) 26

408417 C08G (2006.01) 21
408419 C02F (2006.01) 16
408420 A61K (2006.01) 6
408421 F41A (2006.01) 32
408422 C12P (2006.01) 24
408423 C08L (2006.01) 22
408424 C08L (2006.01) 22
408425 C08L (2006.01) 22
408426 C08L (2006.01) 23
408427 A01K (2006.01) 2
408428 G07C (2006.01) 36
408429 H01S (2006.01) 38
408431 A01N (2006.01) 2
408432 B09B (2006.01) 9
408433 G01N (2006.01) 35
408435 B65D (2006.01) 14
408437 B82B (2006.01) 16
408438 B22D (2006.01) 10
408439 F16F (2006.01) 30
408440 B61D (2006.01) 12
408441 E04C (2006.01) 27
408442 B08B (2006.01) 9
408443 B41M (2006.01) 11
408444 B09B (2006.01) 10
408447 A61G (2006.01) 5
408448 A61K (2006.01) 5
408449 F01K (2006.01) 28
408451 A61K (2006.01) 7
408452 E04F (2006.01) 27
408453 H01H (2006.01) 37
408454 C01C (2006.01) 16
408456 E04H (2006.01) 27
408458 A23C (2006.01) 2
408459 B60F (2006.01) 11
408460 C09D (2006.01) 23
408461 C08G (2006.01) 21
408465 A23L (2006.01) 3
408466 C12Q (2006.01) 25
409433 B29C (2006.01) 10
409434 B29C (2006.01) 11
409490 B65B (2006.01) 13
409505 B05D (2006.01) 9
409754 C08G (2006.01) 20
409801 G01M (2006.01) 34
410832 F03D (2006.01) 29
411168 F24D (2006.01) 31
411773 C08G (2006.01) 21
411774 C08G (2006.01) 21
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1 2 3 1 2 3 1 2 3

411775 C08G (2006.01) 22
411791 C08F (2006.01) 18
411792 C08F (2006.01) 19

411796 C08F (2006.01) 19
411797 C08F (2006.01) 20
411969 C08L (2006.01) 23

412166 G01L (2006.01) 34
412295 F24F (2006.01) 31

WYKAZ  NUMEROWY  WZORÓW  UŻYTKOWYCH  
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

Nr  
zgłoszenia Int. Cl. Strona

1 2 3

123100 A61G (2006.01) 40
123106 E04D (2006.01) 45
123107 B27K (2006.01) 42
123108 F03D (2006.01) 47
123109 E01C (2006.01) 44
123110 E06B (2006.01) 47
123111 E01D (2006.01) 44
123112 B65D (2006.01) 43
123113 B65D (2006.01) 43
123114 B65D (2006.01) 43
123115 B64C (2006.01) 42
123116 A44B (2006.01) 40
123117 A01M (2006.01) 40
123118 F04C (2006.01) 48
123119 F41H (2006.01) 49

123120 B25H (2006.01) 41
123122 E01D (2006.01) 44
123123 G06F (2006.01) 50
123124 E21D (2006.01) 47
123125 A61G (2006.01) 40
123126 A61G (2006.01) 40
123127 A61G (2006.01) 41
123128 F03B (2006.01) 47
123129 B62B (2006.01) 42
123130 E04H (2006.01) 45
123131 E05F (2006.01) 46
123132 E06B (2006.01) 46
123133 E06B (2006.01) 46
123134 B32B (2006.01) 42
123135 F24D (2006.01) 49

123137 B27L (2006.01) 42
123138 E01B (2006.01) 43
123139 E04B (2006.01) 45
123141 F16K (2006.01) 48
123144 E04D (2006.01) 45
123670 F23M (2006.01) 48
123752 E01B (2006.01) 44
123753 E01B (2006.01) 44
123754 E01B (2006.01) 44
123903 A62C (2006.01) 41
123925 F24H (2006.01) 49
123926 F24C (2006.01) 48
123947 F26B (2006.01) 49
124117 E05D (2006.01) 46
124145 B23Q (2006.01) 41

WYKAZ  ZGŁOSZEŃ  MIĘDZYNARODOWYCH  (PCT), 
KTÓRE  WESZŁY  W  FAZĘ  KRAJOWĄ

1 2

Numer publikacji  
międzynarodowej

Numer zgłoszenia 
krajowego

1 2

Numer publikacji  
międzynarodowej

Numer zgłoszenia 
krajowego

WO13/144226 409754
WO13/145113 409490
WO14/009513 410832

WO14/042579 123926
WO14/042585 123925



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

Nr  
zgłoszenia  

wydzielonego

Data zgłoszenia 
wydzielonego

Symbol MKP  
zgłoszenia  

wydzielonego

394741
403181

403182

23/2012
20/2014

20/2014

B82B 3/00
C12P 7/64

C12R 1/785
C12P 7/64

C12R 1/785

413353
414462

414604

2011.05.02
2013.03.18

2013.03.18

B82B 3/00
C12P 7/64

C12R 1/785
C12P 7/64

C12R 1/785

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

123986
124251

395552
397201

1/2013
12/2013



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) 435234 (220) 2014 11 25
(731) BIAŁEK AGNIESZKA SONAR, Drzewica
(540) TOYAMA
(511) 9

(210) 440638 (220) 2015 03 24
(731) BLUE TN ZAJĄCZKOWSKA, CHROBROWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Szczecin
(540) NAT&TOM

(531) 09.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(511) 25, 40

(210) 440924 (220) 2015 04 01
(731) BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZ SZALEŃSTWO ZAKUPÓW

(531) 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 35, 36, 38, 41, 43, 44

(210) 443109 (220) 2015 05 29
(731) SZYNDLER MONIKA NOH8 POLAND, Łódź
(540) URBAN Summer FESTIVAL FOOD & FASHION

(531) 18.04.01, 27.05.01, 24.17.01, 26.04.02
(511) 25, 35, 41

(210) 444372 (220) 2015 07 03
(731) SŁAWEK MACIEJ, Jastrzębie Zdrój
(540) Jastrzębska Szkoła Języków Obcych
(511) 41

(210) 446300 (220) 2015 08 26
(731) CFA Institute, Charlottesville, US
(540) CFA
(511) 36

(210) 446301 (220) 2015 08 26
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda HIALURONOWA WOLUMETRIA 3D
(511) 3

(210) 446302 (220) 2015 08 26
(731) BRITOP LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) BRITOP LIGHTING
(511) 11, 35

(210) 446303 (220) 2015 08 26
(731) PILARSKA MAŁGORZATA, PILARSKA HALINA SUSHI 

BAR SAMARYBA SPÓŁKA CYWILNA, Stara Iwiczna
(540) SAMARYBA
(511) 30, 43

(210) 446304 (220) 2015 08 26
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Bielenda LIFTINGUJĄCA RADIOFREKWENCJA RF
(511) 3

(210) 446305 (220) 2015 08 26
(731) BRITOP LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) BRI Lighting TOP

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11, 35

(210) 446306 (220) 2015 08 26
(731) BRITOP LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) BRITOP LIGHTING

(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11, 35

(210) 446307 (220) 2015 08 26
(731) INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) indata

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 38, 42
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(210) 446308 (220) 2015 08 26
(731) INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) indata

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 38

(210) 446309 (220) 2015 08 26
(731) SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Szczecin
(540) fmt Festiwal Młodych Talentów nowa energia

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41

(210) 446310 (220) 2015 08 26
(731) HOTEL SCOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE SCOUT

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 38, 41, 43

(210) 446311 (220) 2015 08 26
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) CLEANGUARD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9

(210) 446312 (220) 2015 08 26
(731) TOMCZAK GRAŻYNA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

RUSAŁKA, Warchały
(540) Natura Mazur Resort & Conference WARCHAŁY

(531) 01.01.05, 05.05.20, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 41, 43, 44

(210) 446313 (220) 2015 08 26
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse

(540) JBB PASZTET SMAKOSZA

(531) 08.01.06, 08.05.25, 05.09.06, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.18
(511) 29, 35

(210) 446314 (220) 2015 08 26
(731) LYNX SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) Lynx

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.05.04
(511) 35, 37, 39, 41, 42, 45

(210) 446315 (220) 2015 08 26
(731) KOCIŃSKA KINGA GRUPA PASZOWA AGROHURT, 

Andrzejewo
(540) grupa paszowa AGROHURT

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(511) 31, 35, 43

(210) 446316 (220) 2015 08 26
(731) CHOJNOWSKI KAROL CAR SYSTEM, Łomża
(540) AUTA UCZYMY POLSKIEGO

(531) 24.03.07, 24.07.01, 27.05.01, 26.01.04, 24.17.02, 29.01.13
(511) 35, 37, 39

(210) 446317 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) FUNNY MORNING
(511) 30

(210) 446318 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Orka
(511) 29
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(210) 446319 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) kachny
(511) 29

(210) 446320 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) LAUR
(511) 29, 30

(210) 446321 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) MIODZIOLE
(511) 30

(210) 446322 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) AQUA SPORT NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
(511) 32

(210) 446323 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) CHOCOSZOK
(511) 30

(210) 446324 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) sarita
(511) 30

(210) 446325 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) słoneczny ogród
(511) 29

(210) 446326 (220) 2015 08 26
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) ROYALNUT
(511) 30

(210) 446327 (220) 2015 08 26
(731) Coty Germany GmbH, Moguncja, DE
(540) EXTRA FORCE
(511) 3

(210) 446328 (220) 2015 08 26
(731) VINEX SLAVYANTSI AD, Slavyantsi, BG
(540) EMINE
(511) 33

(210) 446329 (220) 2015 08 26
(731) GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin
(540) MULTIRENOWATOR

(531) 01.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 31

(210) 446330 (220) 2015 08 26
(731) LIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Winów
(540) pożyczki chwilówki PANDA

(531) 03.01.15, 25.05.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 36

(210) 446331 (220) 2015 08 26
(731) WYSOCKA MILENA HEALTHY DOG, Warszawa
(540) NATURE WISE
(511) 5, 18, 31

(210) 446332 (220) 2015 08 26
(731) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa
(540) TWOJA KLINIKA

(531) 02.09.01, 24.13.09, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.03
(511) 5, 41, 43, 44

(210) 446333 (220) 2015 08 26
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) Chrupiące Z PIECA

(531) 05.07.02, 27.05.01, 26.01.02
(511) 16, 25, 30, 35, 41

(210) 446334 (220) 2015 08 26
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DE
(540) West

(531) 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 34

(210) 446335 (220) 2015 08 26
(731) URBAŃSKI MACIEJ, Toruń
(540) bemygo.com
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 41

(210) 446336 (220) 2015 08 26
(731) VMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) easy frame

(531) 26.05.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6, 20, 35

(210) 446337 (220) 2015 08 26
(731) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GERMINATOR SL

(531) 01.03.01, 03.07.16, 27.05.01, 29.01.14
(511) 1, 35, 44

(210) 446338 (220) 2015 08 26
(731) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków
(540) MUSLI
(511) 29, 35

(210) 446339 (220) 2015 08 26
(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) BULINO
(511) 29, 30, 43

(210) 446340 (220) 2015 08 26
(731) JUT BE&ED CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JUT BE&ED CORPORATION

(531) 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(511) 35

(210) 446341 (220) 2015 08 26
(731) KIEŁTYKA TOMASZ GTK, Gliwice
(540) CHRONOS24.PL

(531) 26.01.01, 26.13.25, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 41, 42

(210) 446342 (220) 2015 08 27
(731) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) AMELIS
(511) 12, 18, 20

(210) 446343 (220) 2015 08 27
(731) BITNER CELINA ZAKŁADY KABLOWE BITNER, Kraków
(540) bitlan
(511) 9

(210) 446344 (220) 2015 08 27
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W SIERPCU, Sierpc
(540) przestrzenny

(531) 26.04.02
(511) 29

(210) 446345 (220) 2015 08 27
(731) KRZYWDZIK DARIUSZ KLINIKA KREDYTOWA, 

Łukawiec
(540) klinika KREDYTOWA

(531) 26.11.13, 26.04.04, 27.05.01
(511) 35, 36

(210) 446346 (220) 2015 08 27
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) LOOKER
(511) 5, 10

(210) 446347 (220) 2015 08 27
(731) LOL&POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LOL&POP

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.01
(511) 30, 35

(210) 446348 (220) 2015 08 27
(731) China General Nuclear Power Corporation, 

Shenzhen, CN
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(540) CHPR1000

(531) 27.05.01, 27.07.01
(511) 1, 4, 7, 11, 40, 42

(210) 446349 (220) 2015 08 27
(731) China General Nuclear Power Corporation, 

Shenzhen, CN
(540) HPWR1000

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.05.02
(511) 1, 4, 7, 11, 40, 42

(210) 446350 (220) 2015 08 27
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) CENTRUM MEDYCZNE NASMED
(511) 10, 41, 44

(210) 446351 (220) 2015 08 27
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) graficzny

(531) 01.03.09, 29.01.02
(511) 10, 41, 44

(210) 446352 (220) 2015 08 27
(731) China General Nuclear Power Corporation, 

Shenzhen, CN
(540) HPR1000

(531) 27.05.01
(511) 1, 4, 7, 11, 40, 42

(210) 446353 (220) 2015 08 27
(731) BITNER CELINA ZAKŁADY KABLOWE BITNER, Kraków
(540) drumflex
(511) 9

(210) 446354 (220) 2015 08 27
(731) MARTECH GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA CYWILNA, 

Zawiercie
(540) Technovia
(511) 7, 28, 35

(210) 446355 (220) 2015 08 27
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) LOOKER

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.01
(511) 5, 10

(210) 446356 (220) 2015 08 27
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) KLINIKA FLEBOLOGII
(511) 10, 41, 44

(210) 446357 (220) 2015 08 27
(731) MARTYNA SZYMON, MIROSZEWSKI PIOTR NASINE 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) NASINE
(511) 3, 5

(210) 446358 (220) 2015 08 27
(731) MARTECH GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA CYWILNA, 

Zawiercie
(540) VERTEX BEST PERFORMANCE

(531) 26.01.10, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 35

(210) 446359 (220) 2015 08 27
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) graficzny

(531) 02.09.19, 03.07.17, 26.01.02, 29.01.14
(511) 10, 41, 44

(210) 446360 (220) 2015 08 27
(731) BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DISNEMAR XYLO
(511) 5

(210) 446361 (220) 2015 08 27
(731) WALDEMAR KOŁODZIEJ, CEZARY FLIS KARCZMA 

LWOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) pod Fredrą RESTAURACJA

(531) 27.05.01
(511) 43

(210) 446362 (220) 2015 08 27
(731) DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
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(540) STARTER WYSTARTUJ NA SWOJE

(531) 29.01.15, 26.11.01, 26.04.01, 27.05.01
(511) 36, 37, 42

(210) 446363 (220) 2015 08 27
(731) HOROCH ANDRZEJ JAKUB, Warszawa
(540) WE CREATE THE BEGINNING OF EVERYTHING
(511) 35, 42, 45

(210) 446364 (220) 2015 08 27
(731) HOROCH ANDRZEJ JAKUB, Warszawa
(540) TWORZYMY POCZĄTEK WSZYSTKIEGO
(511) 35, 42, 45

(210) 446365 (220) 2015 08 27
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BRODACID
(511) 5

(210) 446366 (220) 2015 08 27
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) azofoska

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01
(511) 1

(210) 446367 (220) 2015 08 27
(731) EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EXATEL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) 446368 (220) 2015 08 27
(731) EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EXATEL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) 446369 (220) 2015 08 27
(731) EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EXATEL
(511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) 446370 (220) 2015 08 27
(731) WILANDT KONRAD, Jurata
(540) Dr. Wilandt
(511) 3, 5, 10, 35

(210) 446371 (220) 2015 08 27
(731) SYNGENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moddus-pion i plon
(511) 5

(210) 446372 (220) 2015 08 27
(731) SYNGENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symetra - nowa i plonotwórcza.
(511) 5

(210) 446373 (220) 2015 08 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Spiżarnia Smaku

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(511) 29, 30

(210) 446374 (220) 2015 08 27
(731) Shulton, Inc., Cincinnati, US
(540) HARD WORKING COLLECTION
(511) 3

(210) 446375 (220) 2015 08 27
(731) JURCZEWSKA IZABELA, Piastów
(540) MOTO ALL Inclusive

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 42

(210) 446376 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FILEMON
(511) 31

(210) 446377 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REKSIO
(511) 31

(210) 446378 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PANKRACY
(511) 31
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(210) 446379 (220) 2015 08 27
(731) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) BARTEK to inwestycja w prawidłowy rozwój dziecka
(511) 10, 25

(210) 446380 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZARIK
(511) 31

(210) 446381 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CYWIL
(511) 31

(210) 446382 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MORUS
(511) 31

(210) 446383 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŁATEK
(511) 31

(210) 446384 (220) 2015 08 27
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CIAPEK
(511) 31

(210) 446385 (220) 2015 08 27
(731) ETC - POLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Delikates

(531) 24.09.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 30

(210) 446386 (220) 2015 08 27
(731) PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) esthicell
(511) 3

(210) 446387 (220) 2015 08 27
(731) CHMURA RADOSŁAW, Warszawa
(540) graficzny

(531) 02.01.01, 26.01.01, 26.03.01
(511) 45

(210) 446388 (220) 2015 08 27
(731) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polski Bus GOLD

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43

(210) 446389 (220) 2015 08 27
(731) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polski Bus GOLD.COM More than just a journey

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43

(210) 446390 (220) 2015 08 27
(731) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polski Bus GOLD.COM Więcej niż podróż

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43

(210) 446391 (220) 2015 08 27
(731) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polski Bus GOLD.COM Więcej niż podróż

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43

(210) 446392 (220) 2015 08 27
(731) WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KWATERA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(531) 07.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36, 37
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(210) 446393 (220) 2015 08 27
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) MASter PROFESIONAL Elastic line SUPER 

PRZYCZEPNY, ELASTYCZNY, SZYBKOSCHNĄCY, BIAŁY, 
ODPORNY NA UV AKRYL LEKKI

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.05
(511) 1, 2, 19

(210) 446394 (220) 2015 08 27
(731) WIŚNIEWSKI JERZY, FIRA JAROSŁAW TACHO- 

-KONTROL SPÓŁKA CYWILNA, Włoszczowa
(540) graficzny

(531) 03.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 45

(210) 446395 (220) 2015 08 27
(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ Samo 
dobro Mięso z indyka do dań włoskich JAKOŚĆ 
GWARANTOWANA Przepisy na www.indykpol.pl

(531) 03.07.04, 08.07.03, 25.01.01, 29.01.15
(511) 29, 43

(210) 446396 (220) 2015 08 27
(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ Samo 
dobro NOWOŚĆ Smaczna wieprzowina, pożywny 
indyk! Mięso z indyka i szynki wieprzowej kulinarne 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA

(531) 03.07.04, 03.04.18, 08.01.07, 08.05.01, 25.01.15, 27.05.01, 
05.09.24, 26.04.06, 26.01.04, 29.01.15, 26.11.05

(511) 29, 43

(210) 446397 (220) 2015 08 27
(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ 
Samo dobro Mięso z indyka na kotlety JAKOŚĆ 
GWARANTOWANA Przepisy na www.indykpol.pl

(531) 03.07.04, 05.09.03, 08.05.01, 26.04.06, 26.11.07, 25.01.15, 
27.05.01, 26.01.04, 29.01.15

(511) 29, 43

(210) 446398 (220) 2015 08 27
(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ Samo 
dobro SPRAWDZONY DRÓB KRD Rekomendowany 
przez Krajową Radę Drobiarstwa Pełna kontrola 
jakości od paszy po gotowy wyrób JAKOŚĆ 
GWARANTOWANA Przepisy na www.indykpol.pl
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(531) 03.07.04, 08.05.01, 05.09.03, 26.01.04, 26.04.06, 26.11.05, 
25.01.15, 27.05.01, 18.01.08, 29.01.15

(511) 29, 43

(210) 446401 (220) 2015 08 28
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) mellow

(531) 03.01.06, 26.11.01, 27.05.01
(511) 31

(210) 446402 (220) 2015 08 28
(731) WOJCIECHOWSKI ROBERT WŁADYSŁAW, Warszawa
(540) Pogromcy Egzaminów Wiedza! Odwaga! 

Wytrwałość! Z nami zdasz każdy egzamin!

(531) 02.01.02, 02.03.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 41, 42

(210) 446403 (220) 2015 08 28
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) BROWN DOG

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31

(210) 446404 (220) 2015 08 28
(731) DANTE INTERNATIONAL S.A., Bukareszt, RO
(540) projekt

(531) 25.07.03, 26.04.01, 27.05.01
(511) 7, 8

(210) 446405 (220) 2015 08 28
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) 2Drive

(531) 27.05.01
(511) 3, 12, 17

(210) 446406 (220) 2015 08 28
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) DOGGY DOG

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31

(210) 446407 (220) 2015 08 28
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mFinanse

(531) 25.07.20, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 36, 39

(210) 446408 (220) 2015 08 28
(731) VEGALL pharma s.r.o, Vrbno pod Pradĕdem, CZ
(540) SARAPIS
(511) 5, 35

(210) 446409 (220) 2015 08 28
(731) CHWASTEK WIESŁAW POŚREDNICTWO 

UBEZPIECZENIOWE, Inowrocław
(540) winżel
(511) 29, 30

(210) 446410 (220) 2015 08 28
(731) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) SPARTAN

(531) 23.05.05, 27.05.01
(511) 11, 35

(210) 446411 (220) 2015 08 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MLEKO ULUBIONE
(511) 29, 30, 32

(210) 446412 (220) 2015 08 28
(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów
(540) EKTIN
(511) 5

(210) 446413 (220) 2015 08 28
(731) AXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
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(540) AXAN

(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 4, 39

(210) 446414 (220) 2015 08 28
(731) AXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) AXAN

(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 4, 39

(210) 446415 (220) 2015 08 28
(731) COTE AZUR PERFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) PORTMAN
(511) 9

(210) 446416 (220) 2015 08 28
(731) CHWASTEK WIESŁAW POŚREDNICTWO 

UBEZPIECZENIOWE, Inowrocław
(540) alkożel
(511) 29, 30

(210) 446417 (220) 2015 08 28
(731) LIGHT FINANCE SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) lightfinance

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36

(210) 446418 (220) 2015 08 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) graficzny

(531) 26.11.03, 26.11.21, 29.01.15
(511) 5

(210) 446419 (220) 2015 08 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) graficzny

(531) 25.07.20, 29.01.15
(511) 5

(210) 446420 (220) 2015 08 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) graficzny

(531) 25.07.20, 29.01.15
(511) 5

(210) 446421 (220) 2015 08 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) graficzny

(531) 25.07.20, 29.01.15
(511) 5

(210) 446422 (220) 2015 08 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) graficzny

(531) 25.07.20, 29.01.15
(511) 5

(210) 446423 (220) 2015 08 28
(731) CZASNABUTY M. WAWRZYCZEK SPÓŁKA JAWNA, 

Kończyce Wielkie
(540) czasnabuty.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35

(210) 446424 (220) 2015 08 28
(731) SKONIECZNY ARKADIUSZ TORUŃSKI SERWIS 

TURYSTYCZNY, Toruń
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(540) www.turystyka.torun.pl

(531) 07.01.03, 07.01.06, 27.05.01
(511) 39, 41, 45

(210) 446425 (220) 2015 08 28
(731) DAVID VASCO SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ STEKLA, 

MARIUSZ MICHALIK, Bielsko-Biała
(540) R. BREYKO

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.21
(511) 12

(210) 446426 (220) 2015 08 28
(731) BACZEWICZ MARCIN VICE, Kołobrzeg
(540) ODLODOWO VICE

(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.01
(511) 29, 30

(210) 446427 (220) 2015 08 28
(731) KNAPCZYK ŁUKASZ, Mysłowice
(540) KWARTET § KANCELARIA PODATKOWA § 

ROK ZAŁ. 1991

(531) 24.17.25, 26.01.02, 26.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 45

(210) 446428 (220) 2015 08 29
(731) KONERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONERG energia i gaz

(531) 26.01.01, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 40

(210) 446429 (220) 2015 08 31
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Romantyczny
(511) 6, 14

(210) 446430 (220) 2015 08 31
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Królewski

(531) 27.05.01
(511) 6, 14

(210) 446431 (220) 2015 08 31
(731) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Nowoczesny

(531) 27.05.01
(511) 6, 14

(210) 446432 (220) 2015 08 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Szczęśliwy

(531) 27.05.01
(511) 6, 14

(210) 446433 (220) 2015 08 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Królewski
(511) 6, 14

(210) 446434 (220) 2015 08 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Romantyczny

(531) 27.05.01
(511) 6, 14

(210) 446435 (220) 2015 08 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Szczęśliwy
(511) 6, 14

(210) 446436 (220) 2015 08 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Nowoczesny
(511) 6, 14

(210) 446437 (220) 2015 08 31
(731) SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) polski bus gold.com więcej niż podróż
(511) 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43

(210) 446439 (220) 2015 08 31
(731) FINALIM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Geneve, CH
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(540) PAJAS
(511) 29, 30, 35

(210) 446441 (220) 2015 08 31
(731) BRITOP LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) ORT
(511) 11, 35

(210) 446444 (220) 2015 08 31
(731) KOZERA KATARZYNA FRANCISZKA, Warszawa
(540)    BUSHIDO CENTRUM

(531)     27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(511)     35, 41

(210) 446445 (220) 2015 08 31
(731) SZCZEPANIK JANUSZ, Lisięcice
(540) D DELLER WORLD JEANS

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35, 40

(210) 446446 (220) 2015 08 31
(731) ENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Juszkowo
(540) discret

(531) 27.05.01, 27.05.11
(511) 6, 19, 20

(210) 446448 (220) 2015 08 31
(731) BRITOP LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) ORT Lighting
(511) 11, 35

(210) 446449 (220) 2015 08 31
(731) TURKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn
(540) Tortillove
(511) 29, 30, 43

(210) 446450 (220) 2015 08 31
(731) JMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) A Amarius

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.06
(511) 9, 25

(210) 446451 (220) 2015 08 31
(731) HORIZON NEW MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) HORIZON new media

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

(210) 446452 (220) 2015 08 31
(731) HORIZON NEW MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) HORIZON NEW MEDIA
(511) 35, 37, 42

(210) 446453 (220) 2015 08 31
(731) FARNICKI ANDRZEJ, Zielona Góra
(540) zefam
(511) 20, 35

(210) 446455 (220) 2015 08 31
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) agro FESTA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(210) 446456 (220) 2015 08 31
(731) GRĄZKA HALINA VIDOM, Mińsk Mazowiecki
(540) Perłowy Pałac
(511) 41, 43, 44

(210) 446457 (220) 2015 08 31
(731) CFI WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) TROXIL
(511) 1, 2, 17

(210) 446458 (220) 2015 08 31
(731) CFI WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) TROXIL

(531) 27.05.01, 26.11.03
(511) 1, 2, 17
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(210) 446459 (220) 2015 08 31
(731) JAWORSKI AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) JAWORSKI AUTO

(531) 27.05.01, 26.11.01
(511) 12, 36, 37, 39, 42

(210) 446460 (220) 2015 08 31
(731) MENNICA PAPIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) Księgi Mennicze
(511) 16, 39, 40

(210) 446461 (220) 2015 08 31
(731) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) warzywa Polowa uprawa warzyw i ziemniaków 

jadalnych

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 39, 41

(210) 446462 (220) 2015 08 31
(731) CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) graficzny

(531) 01.17.25, 01.17.11, 29.01.01
(511) 35, 36, 37, 39

(210) 446465 (220) 2015 08 31
(731) PASTERNAK BOGUSŁAW BIURO HANDLOWE 

PODBESKIDZIE, Czechowice-Dziedzice
(540) B.H. „PODBESKIDZIE” ŚRODKI OCHRONY PRACY

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 17, 21, 25, 45

(210) 446466 (220) 2015 08 31
(731) WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) WZ Wodociągi Zachodniopomorskie

(531) 01.15.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 37, 39, 40

(210) 446467 (220) 2015 08 31
(731) STO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Pyszne.pl

(531) 11.01.03, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 42, 43, 45

(210) 446468 (220) 2015 08 31
(731) BUCHALSKI PIOTR, Koło
(540) CREATIVE CRAFT

(531) 26.11.01, 27.05.01
(511) 35, 42

(210) 446469 (220) 2015 08 31
(731) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolno
(540) Apetit

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31

(210) 446470 (220) 2015 08 31
(731) ALEKSANDROWICZ MONIKA HORSENSE POLSKA, 

Jemiołowo
(540) HS HORSENSE QUALITY PRODUCTS

(531) 24.09.01, 03.03.01, 05.13.01, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(511) 14, 16, 18, 21, 24

(210) 446471 (220) 2015 08 31
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VITA SMILE
(511) 29, 30

(210) 446472 (220) 2015 08 31
(731) LECH SŁAWOMIR, Warszawa
(540) YOKA pure home
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 21

(210) 446474 (220) 2015 08 31
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KLASYKÓW WILLE MIEJSKIE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(511) 16, 19, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45

(210) 446475 (220) 2015 08 31
(731) GMINA MARKLOWICE, Marklowice
(540) SŁONECZNA WYSPA

(531) 06.01.02, 06.03.11, 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 41, 43

(210) 446476 (220) 2015 08 31
(731) NOVUM BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) NOVUM BRANDS

(531) 27.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(210) 446477 (220) 2015 08 31
(731) SOBCZYK SŁAWOMIR MAZARINO DOSTAWA GROUP, 

Kraków
(540) MAZARINO
(511) 30, 39, 43

(210) 446478 (220) 2015 08 31
(731) FUNDUSZ GWARANCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) Fundusz Gwarancja

(531) 07.01.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36

(210) 446479 (220) 2015 08 31
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Strimbox
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42

(210) 446480 (220) 2015 08 31
(731) S&P PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDATOWA, 
Poznań

(540) MEDICAL HEMP Professional cosmetics

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.14
(511) 3, 5

(210) 446481 (220) 2015 08 31
(731) S&P PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) MEDICAL HEMP Professional cosmetics
(511) 3, 5

(210) 446482 (220) 2015 08 31
(731) ARTEMIS CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ARTEMIS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(210) 446483 (220) 2015 08 31
(731) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) czereśnia

(531) 05.07.16, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(511) 16, 35, 39, 41

(210) 446484 (220) 2015 08 31
(731) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) MARZEŃ
(511) 30

(210) 446485 (220) 2015 08 31
(731) SCHABIKOWSKA BOŻENA WINNICA POD LUBUSKIM 

SŁOŃCEM, Laski
(540) Pod lubuskim słońcem winnica

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02
(511) 33
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(210) 446486 (220) 2015 08 31
(731) GREEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) SUPERFOODS SZTUKA DOBREGO ODŻYWIANIA

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 30, 35

(210) 446487 (220) 2015 08 31
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) Galaxo
(511) 9

(210) 446488 (220) 2015 08 31
(731) MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEC, Kraków
(540) Młodzież pamięta
(511) 41

(210) 446489 (220) 2015 08 31
(731) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dyzin
(540) CHARMINE ROSE

(531) 05.05.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3

(210) 446490 (220) 2015 08 31
(731) MEDIKOL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) medikol SYSTEMS

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 10, 36, 37, 42, 44

(210) 446491 (220) 2015 08 31
(731) SAFETY FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) SafetyFirst

(531) 02.09.20, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 17, 21, 25, 45

(210) 446492 (220) 2015 08 31
(731) STERNAK ANDRZEJ, DUDEK PIOTR LORD ESTATE 

SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) LEX DOMINIUM Kancelaria Prawna w zakresie 

Nieruchomości

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 07.05.05, 26.04.01, 26.04.16
(511) 36, 45

(210) 446493 (220) 2015 08 31
(731) RYMER-GROMSKA ANETA FIRMA UNISTOP, Czeladź
(540) UNISTOP DROGA BEZ PRZESZKÓD

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 37, 42

(210) 446494 (220) 2015 08 31
(731) DRĘŻEK KRYSTYNA PENSJONAT ALBIZJA, Wydmusy
(540) Albizja

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(511) 43

(210) 446495 (220) 2015 08 31
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) MokryMix ŻYWIENIE NA MOKRO

(531) 26.11.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31

(210) 446496 (220) 2015 09 01
(731) GORYŃSKI KRZYSZTOF GOMETAL, Barlinek
(540) GOmetal

(531) 27.05.01, 27.05.02
(511) 37, 39

(210) 446497 (220) 2015 09 01
(731) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko
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(540) koffinki
(511) 29, 30

(210) 446498 (220) 2015 09 01
(731) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) InsERT nexo LINK
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42

(210) 446499 (220) 2015 09 01
(731) EMBASSY OF DESIGN RESORT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) EMBASSY OF DESIGN RESORT
(511) 43, 44

(210) 446500 (220) 2015 09 01
(731) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) mila TECHNIC

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(511) 35

(210) 446501 (220) 2015 09 01
(731) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) mila Hair Cosmetics

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(511) 3, 39, 42

(210) 446502 (220) 2015 09 01
(731) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań
(540) CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA
(511) 18, 25, 35

(210) 446503 (220) 2015 09 01
(731) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań
(540) graficzny

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 18, 25, 35

(210) 446504 (220) 2015 09 01
(731) BADORA MACIEJ KANCELARIA ADWOKACKA, 

Wałbrzych
(540) woolff

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 45

(210) 446505 (220) 2015 09 01
(731) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań
(540) CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 18, 25, 35

(210) 446506 (220) 2015 09 01
(731) CHRZANOWSKA HANNA, Lębork
(540) WÓŁ I SPÓŁKA

(531) 03.04.01, 11.01.01, 26.11.03, 24.15.02, 27.05.01
(511) 43

(210) 446507 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) SKO Grupy BPS
(511) 36, 41

(210) 446508 (220) 2015 09 01
(731) AMC PHARMA LIMITED, Londyn, GB
(540) GLUKO CONTROL

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 29

(210) 446509 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Szkolne Kasy Oszczędności Grupy BPS
(511) 36, 41

(210) 446510 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) SKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS
(511) 36, 41

(210) 446511 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Szkolne Kasy Oszczędności Banków Spółdzielczych 

Grupy BPS
(511) 36, 41
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(210) 446512 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku 

Spółdzielczym
(511) 36, 41

(210) 446513 (220) 2015 09 01
(731) AGROPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Darnette

(531) 27.05.01, 29.01.01, 28.01.99
(511) 1, 3, 16

(210) 446514 (220) 2015 09 01
(731) SPORTS ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ST

(531) 27.05.01
(511) 28, 35, 41

(210) 446516 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS
(511) 36, 41

(210) 446517 (220) 2015 09 01
(731) SHE COSMETIC LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MANFOOT
(511) 3, 5, 8

(210) 446518 (220) 2015 09 01
(731) GOODIE FOODIE LIDIA SYKULAK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) Goodie Foodie -JEDZ ŚWIADOMIE!-

(531) 24.17.04, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 43

(210) 446519 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Inkubator szkolnych biznesów
(511) 36, 41

(210) 446520 (220) 2015 09 01
(731) ALTER PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) sushi corner

(531) 01.15.15, 27.05.01, 28.03, 29.01.13
(511) 30, 35, 41, 43

(210) 446521 (220) 2015 09 01
(731) WYSOCKI ADAM DOBRY POMYSŁ!, Kołobrzeg
(540) PUFA DESIGN

(531) 05.05.20, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35

(210) 446522 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Spółdzielnia dobrych serc
(511) 36, 41

(210) 446523 (220) 2015 09 01
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) TANITA zawsze gładko
(511) 3, 5

(210) 446524 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) TALenTOWIsko Banków Spółdzielczych

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 36, 41

(210) 446525 (220) 2015 09 01
(731) ROSTOCKA-PIEKIEŁKO IZABELA ROSSLER POLSKA 

IMPORT-EXPORT, Sękocin Nowy
(540) graficzny

(531) 03.04.07, 03.04.14, 03.04.13
(511) 21
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(210) 446526 (220) 2015 09 01
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS Dziś 

oszczędzamy w SKO Jutro w Banku Spółdzielczym

(531) 01.17.11, 26.04.03, 26.11.03, 29.01.15
(511) 36, 41

(210) 446527 (220) 2015 09 01
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NORDEA
(511) 5

(210) 446528 (220) 2015 09 01
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NORDICA
(511) 5

(210) 446529 (220) 2015 09 01
(731) HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SWEET 3F DEPT.
(511) 29, 30, 31, 35, 43

(210) 446530 (220) 2015 09 01
(731) AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) graficzny

(531) 02.01.04, 03.03.01, 29.01.15
(511) 33

(210) 446531 (220) 2015 09 01
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Tanita

(531) 01.15.23, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5

(210) 446532 (220) 2015 09 01
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) BLUE RAIN

(531) 27.05.01, 29.01.13
(511) 18, 25, 35

(210) 446533 (220) 2015 09 01
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) BOXER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 8, 9, 11, 12, 35

(210) 446534 (220) 2015 09 01
(731) MEDIA TEAM INTERACTIVE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JETMAIL

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 42

(210) 446535 (220) 2015 09 01
(731) ZATOŃSKI WITOLD, Warszawa
(540) SYRENA REAL ESTATE

(531) 04.02.11, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.04
(511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) 446537 (220) 2015 09 01
(731) OCICKI TOMASZ, Warszawa
(540) Natural born chocolate eat and be fit

(531) 09.01.10, 27.05.01
(511) 31

(210) 446538 (220) 2015 09 01
(731) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko
(540) MAGNOLIA

(531) 05.05.03, 05.05.20, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30
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(210) 446539 (220) 2015 09 01
(731) IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) IZOLER
(511) 1, 17, 19

(210) 446540 (220) 2015 09 01
(731) ANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) Akademia Esprit

(531) 03.07.24, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41, 44, 45

(210) 446542 (220) 2015 09 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTOR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) Eltor KRAKÓW

(531) 05.07.02, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 12, 19, 35, 37, 39, 42

(210) 446543 (220) 2015 09 01
(731) A&A SPÓŁKA CYWILNA ADAM I ANNA 

JANUSZEWSCY, Warszawa
(540) CENTRUM PODOLOGII FOOT-MED

(531) 02.09.19, 24.13.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41, 43, 44, 45

(210) 446544 (220) 2015 09 02
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bank BPH TAK na dobrą sprawę

(531) 02.09.01, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 35, 36, 41

(210) 446545 (220) 2015 09 02
(731) PIOTROWSKI ANDRZEJ, KAWIŃSKI TOMASZ BUS 

BROTHERS SPÓŁKA CYWILNA, Pruszcz Gdański
(540) BUS BROTHERS
(511) 39

(210) 446546 (220) 2015 09 02
(731) GG PROFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) SILISEN
(511) 17, 40

(210) 446547 (220) 2015 09 02
(731) PERFETTI VAN MELLE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CZEKO PRAGNIESZ?

(531) 24.17.04, 27.05.02, 27.05.01
(511) 30

(210) 446548 (220) 2015 09 02
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Odsetka

(531) 03.01.24, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(511) 36

(210) 446549 (220) 2015 09 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) Snack PATATO FRY IT YOURSELF KIELCE

(531) 08.01.11, 24.09.05, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.16, 29.01.15
(511) 29, 30

(210) 446550 (220) 2015 09 02
(731) KUŹNIAR WIOLETTA PHU GEMINI, Opole
(540) DOCEŃ POLSKIE
(511) 35, 41, 42
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(210) 446551 (220) 2015 09 02
(731) PROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrozów
(540) PROM

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(511) 19, 35, 37

(210) 446552 (220) 2015 09 02
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- 

-PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK SPÓŁKA 
JAWNA, Poznań

(540) UFAMY NATURZE
(511) 3, 5, 30, 35

(210) 446553 (220) 2015 09 02
(731) MACIEJEWSKI JACEK JACO, Warszawa
(540) ATOPIKS
(511) 3, 16

(210) 446554 (220) 2015 09 02
(731) KOPER PIOTR P.H.U., Wałbrzych
(540) ZŁOTY POCIĄG

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 28, 35, 41, 43, 45

(210) 446556 (220) 2015 09 02
(731) GLINKA WŁODZIMIERZ CROSS BUSINESS 

MANAGEMENT, Warszawa
(540) MeGaz

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 42

(210) 446557 (220) 2015 09 02
(731) MAKLAKIEWICZ MARTA, Konstancin Jeziorna
(540) MAKLAK
(511) 32, 33, 35, 41

(210) 446558 (220) 2015 09 02
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bank BPH TAK na dobrą sprawę
(511) 35, 36, 41

(210) 446559 (220) 2015 09 02
(731) RIFTCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) RIFTCAT

(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 42

(210) 446560 (220) 2015 09 02
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) graficzny

(531) 03.01.24, 29.01.15
(511) 36

(210) 446561 (220) 2015 09 02
(731) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia
(540) swederm

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 10, 21

(210) 446562 (220) 2015 09 02
(731) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FlorMex NAWOŻENIE Z ZYSKIEM

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1

(210) 446563 (220) 2015 09 02
(731) NIKLEWICZ BEATA, Kraków
(540) Rodzina u Siebie ABN Nieruchomości

(531) 02.07.12, 02.07.23, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36, 37, 45

(210) 446564 (220) 2015 09 02
(731) RAJZNER ARTUR, Lisiec Mały
(540) YES DZIK

(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 12, 35, 42
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(210) 446565 (220) 2015 09 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Moje 600 gramów szczęścia

(531) 02.07.12, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42

(210) 446566 (220) 2015 09 02
(731) KONFRONTUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) graficzny

(531) 02.09.20, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42

(210) 446567 (220) 2015 09 02
(731) KONFRONTUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) konfrontuj

(531) 02.09.20, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42

(210) 446569 (220) 2015 09 02
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) LiDL kuchnia lidla.pl

(531) 26.04.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 5, 6, 8, 11, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35

(210) 446570 (220) 2015 09 02
(731) ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świerczynek

(540) POLSKIE ŚNIADANIA OLEWNIK

(531) 08.01.07, 08.05.01, 11.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01
(511) 29, 35

(210) 446571 (220) 2015 09 02
(731) PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) iNK’O

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(511) 2

(210) 446572 (220) 2015 09 02
(731) HORCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) yesdzik
(511) 12, 35

(210) 446573 (220) 2015 09 02
(731) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tvn film

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(511) 3, 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) 446574 (220) 2015 09 02
(731) WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn

(540) Sorella

(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29

(210) 446575 (220) 2015 09 02
(731) WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn

(540) SORELLA
(511) 29

(210) 446576 (220) 2015 09 02
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Owoc wyzwala moc!

(531) 01.01.05, 05.07.08, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3, 5, 30, 35
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(210) 446577 (220) 2015 09 02
(731) WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn

(540) Sorella

(531) 09.07.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29

(210) 446578 (220) 2015 09 02
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDROWY OWOC NOWOCZESNY SUPLEMENT DIETY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5, 30, 35

(210) 446579 (220) 2015 09 02
(731) WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn

(540) WITAL
(511) 29, 30

(210) 446580 (220) 2015 09 02
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Owoc wyzwala moc!

(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3, 5, 30, 35

(210) 446581 (220) 2015 09 03
(731) ŻYŁKA BOGUSŁAW ŻYŁKA INVESTMENT, 

Tomaszów Mazowiecki
(540) Haiman

(531) 03.11.09, 27.05.01
(511) 25, 35

(210) 446582 (220) 2015 09 03
(731) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FIKO DLA MAŁYCH I DUŻYCH
(511) 29, 30

(210) 446583 (220) 2015 09 03
(731) EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) AZARIO
(511) 9, 11, 19, 20, 21

(210) 446584 (220) 2015 09 03
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE NARODOWY
(511) 16, 18, 21, 28, 32, 35, 36, 38, 42, 43

(210) 446585 (220) 2015 09 03
(731) CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) City Sport

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 25, 28, 35, 41

(210) 446586 (220) 2015 09 03
(731) CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) City Sport
(511) 25, 28, 35, 41

(210) 446587 (220) 2015 09 03
(731) OWCZAREK SEBASTIAN, Lubartów
(540) DOPALACZ
(511) 32

(210) 446588 (220) 2015 09 03
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) BEZ KONSERWANTÓW NO PRESERVATIVES

(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 5, 29, 30, 32, 35

(210) 446589 (220) 2015 09 03
(731) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Jaktorów-Kolonia
(540) Elkamino Dom

(531) 07.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 8, 19

(210) 446590 (220) 2015 09 03
(731) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Jaktorów-Kolonia
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(540) Firemove

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 25

(210) 446591 (220) 2015 09 03
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) CK Puławy CENTRUM KOMPETENCJI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.15
(511) 16, 35, 41, 42

(210) 446592 (220) 2015 09 03
(731) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) n.a.p.
(511) 3

(210) 446593 (220) 2015 09 03
(731) VIKTORIYA EVSEEVA ZOI, Warszawa
(540) North BY ZOE 52. 259 ° N 21. 020 ° E

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
(511) 25

(210) 446594 (220) 2015 09 03
(731) LORENC MARCIN, Opole
(540) mediawdomu
(511) 37

(210) 446595 (220) 2015 09 03
(731) ŁOJEK MARCIN, Niedrzwica Duża
(540) ścianka

(531) 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 16, 25, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43

(210) 446596 (220) 2015 09 03
(731) VESBO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VPremium

(531) 26.02.01, 27.05.01
(511) 6, 11, 17

(210) 446597 (220) 2015 09 03
(731) ASCOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ascor

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 10

(210) 446598 (220) 2015 09 03
(731) KOIS KAZIMIERZ USŁUGI REMONTOWO 

BUDOWLANE STOLARSTWO, Ratułów
(540) K KOIS

(531) 07.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 19, 37, 40

(210) 446602 (220) 2015 09 03
(731) OK FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) OK! SUSHI

(531) 02.05.23, 27.05.01, 28.03, 29.01.14
(511) 29, 30, 35, 43

(210) 446604 (220) 2015 09 03
(731) HC MADOX LTD., LONDYN, GB
(540) STEVE MADOX
(511) 18, 25, 35

(210) 446605 (220) 2015 09 03
(731) CX-80 POLSKA AGATA NADERA DARIUSZ NADERA 

SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) CX 80 hybricx Premuim 70 S USZCZELNIACZ BARDZO 

SILNY KLEJ OD -40°C DO +100°C NAJWYŻSZA SIŁA 
ŁĄCZENIA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(511) 1, 2, 4, 17

(210) 446607 (220) 2015 09 03
(731) INFOCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIĄ, Toruń
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(540) INFOCOMP
(511) 9, 37, 42

(210) 446608 (220) 2015 09 04
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) KLEiB PROCOLOR

(531) 27.05.01, 29.01.15
(511) 1, 2, 19

(210) 446609 (220) 2015 09 04
(731) CHODUR MARIUSZ, Bochnia
(540) Intemus
(511) 9

(210) 446610 (220) 2015 09 04
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY REKOMENDACJA

(531) 03.04.01, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 2, 19

(210) 446611 (220) 2015 09 04
(731) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) B BLACK&WHITE B&W EXCLUSIVE VENTILATION 

SYSTEM

(531) 26.04.02, 27.05.01
(511) 11, 35

(210) 446612 (220) 2015 09 04
(731) WŁODARCZYK JANUSZ, Libidza
(540) NEW CARE
(511) 12, 18, 35

(210) 446613 (220) 2015 09 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Akademia Smaku KULINARNE INSPIRACJE

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29

(210) 446615 (220) 2015 09 03
(731) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA 

ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Suchowola
(540) czar par
(511) 41

(210) 446616 (220) 2015 09 04
(731) DOMAGAŁA DARIUSZ GRUPA MEDIOWA TV 

WAŁBRZYCH, Wałbrzych
(540) ZŁOTY POCIĄG

(531) 18.01.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43

(210) 446618 (220) 2015 09 04
(731) BYLIŃSKI PAWEŁ PROFINES, Lidzbark
(540) HALO MAZURY
(511) 39, 41, 43

(210) 446620 (220) 2015 09 04
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) osiedle PREMIUM

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 19, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45

(210) 446622 (220) 2015 09 04
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 8 TV
(511) 35, 38, 41

(210) 446623 (220) 2015 09 04
(731) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TV 8
(511) 35, 38, 41
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(210) 446624 (220) 2015 09 04
(731) SabreMark Limited Partnership, Southlake, US
(540) SABRE AIRLINE SOLUTIONS
(511) 35, 38, 39

(210) 446625 (220) 2015 09 04
(731) KOWALSKI ARTUR TART, Sochaczew
(540) SZYBKI MONTAŻ
(511) 41

(210) 446626 (220) 2015 09 04
(731) AM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) periodent

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 44

(210) 446627 (220) 2015 09 04
(731) ALEKSANDROWICZ MONIKA HORSENSE POLSKA, 

Jemiołowo
(540) HS HORSENSE QUALITY PRODUCTS

(531) 05.13.01, 03.03.01, 02.01.20, 24.01.03, 24.09.01, 27.05.01, 
29.01.15

(511) 18, 25

(210) 446628 (220) 2015 09 04
(731) RADTKE ALAN, Wrocław
(540) BITTERSWEETPARIS
(511) 25, 35

(210) 446629 (220) 2015 09 04
(731) Thornton & Ross Limited, Linthwaite, GB
(540) HEDRIN OCHRONA
(511) 5

(210) 446630 (220) 2015 09 04
(731) WAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Olé! tapas steak restaurant

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 43

(210) 446631 (220) 2015 09 04
(731) FUNDACJA ROZWOJU INNOWACJI MED INN, 

Warszawa
(540) WAW.ac

(531) 27.05.01, 29.01.14
(511) 35, 36, 41

(210) 446632 (220) 2015 09 04
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) WINNICA Lidla

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.10
(511) 33, 35

(210) 446633 (220) 2015 09 04
(731) AMIT PRAKASH, Grocholice Nowe
(540) BrünHöff Beste Qualität

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.03.23
(511) 7, 8, 9, 11, 18, 21

(210) 446634 (220) 2015 09 04
(731) A.I. CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) memfinder Nice to meet You!

(531) 02.01.23, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 42, 45

(210) 446635 (220) 2015 09 07
(731) TRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) XBERG
(511) 11

(210) 446636 (220) 2015 09 07
(731) CZARTORYSKI ADAM DEWI, Zambrów
(540) DEWI

(531) 27.05.01
(511) 9, 20, 25
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(210) 446637 (220) 2015 09 05
(731) OGŁOZA-PALMĄKA JOANNA PATRYCJA WĘGLO- 

-SPRZĘT, Gliwice
(540) WĘGLO-SPRZĘT

(531) 18.01.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 4, 36, 37

(210) 446640 (220) 2015 09 07
(731) BARZAK BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

BARZAK, Kraków
(540) BA BARZAK BOATS

(531) 09.01.07, 26.01.05, 18.04.01, 27.01.01, 29.01.12, 26.11.02
(511) 12, 35, 39

(210) 446641 (220) 2015 09 05
(731) ETIM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ETIM

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 35, 38, 41

(210) 446642 (220) 2015 09 07
(731) WOJTANOWSKA ANNA, Warszawa
(540) SEMETRIQ

(531) 27.05.01
(511) 25, 35, 40

(210) 446643 (220) 2015 09 07
(731) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) P©ATRIOTIC

(531) 24.17.25, 27.05.01
(511) 25, 41

(210) 446644 (220) 2015 09 07
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) gratka

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 38, 40, 41, 42

(210) 446645 (220) 2015 09 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI 

BRANŻY GRZEWCZEJ, SANITARNEJ, INSTALACYJNEJ, 
KLIMATYZACJI I WENTYLACJI SHI, Katowice

(540) SHI

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41

(210) 446646 (220) 2015 09 07
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BASE-R
(511) 17, 19

(210) 446647 (220) 2015 09 07
(731) SZELOCH EWA EWAS, Lublin
(540) NULAMP

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11

(210) 446648 (220) 2015 09 07
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ROAD-R
(511) 1, 2, 19

(210) 446649 (220) 2015 09 07
(731) SZELOCH EWA EWAS, Lublin
(540) SIEDLISKO SOBIBÓR

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(511) 41, 43

(210) 446650 (220) 2015 09 07
(731) CZUBLUN TRĘBICKI KANCELARIA RADCÓW 

PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa
(540) CZTR

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 41, 42, 45
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(210) 446651 (220) 2015 09 05
(731) SHE ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DYSTRYBUCJI 

ELEKTROTECHNIKI, Katowice
(540) SHE

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 41

(210) 446652 (220) 2015 09 07
(731) REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) RATUSZ

(531) 07.01.24, 26.04.03, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(511) 9, 16, 42

(210) 446653 (220) 2015 09 07
(731) SZELOCH EWA EWAS, Lublin
(540) Celebruj życie, smakuj naturę!
(511) 3, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43

(210) 446654 (220) 2015 09 07
(731) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO, 

Stalowa Wola
(540) chrupak

(531) 05.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(511) 30

(210) 446655 (220) 2015 09 07
(731) NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY 

FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ, Warszawa
(540) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

Funkcjonariuszy Straży Granicznej
(511) 16, 18, 25, 41

(210) 446656 (220) 2015 09 07
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TACK-R
(511) 17, 19

(210) 446657 (220) 2015 09 06
(731) RBECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) RBECO

(531) 01.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16

(210) 446658 (220) 2015 09 07
(731) LONDZIN PIOTR LONTEX, Czechowice-Dziedzice
(540) LOXA BATTERIEN

(531) 24.15.02, 24.15.21, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35

(210) 446659 (220) 2015 09 07
(731) RYBAK ŁUKASZ, Warszawa
(540) Faluman Forte
(511) 5

(210) 446660 (220) 2015 09 07
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) EXPERT UNION
(511) 1, 30, 33

(210) 446661 (220) 2015 09 07
(731) LONDZIN PIOTR LONTEX, Czechowice-Dziedzice
(540) LOXA
(511) 9, 35

(210) 446662 (220) 2015 09 06
(731) REBECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) REBEQA PREMIUM QUALITY

(531) 26.01.01, 26.04.02, 01.01.03, 27.05.01
(511) 16

(210) 446663 (220) 2015 09 07
(731) MULTI SPÓŁKA JAWNA B. GRZYBOWSKA, T. 

SIEKIERSKI, Brodnica
(540) Multi

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 35, 40, 41

(210) 446664 (220) 2015 09 07
(731) SZELOCH EWA EWAS, Lublin
(540) SIEDLISKO NATURALNIE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(511) 3, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43
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(210) 446665 (220) 2015 09 07
(731) MIDAK MAREK TRANSMID-PLUS, Warszawa
(540) TRANSMID
(511) 39

(210) 446666 (220) 2015 09 07
(731) FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, 

Bydgoszcz
(540) FORDOŃSKA SM

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 36, 37, 41

(210) 446667 (220) 2015 09 07
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Poznań
(540) Ekspert Granulki do udrożniania rur Drain Cleaner 

szybkie działanie szybki efekt 10 min

(531) 14.01.01, 12.03.25, 24.15.03, 25.01.15, 01.15.17, 27.05.01, 
29.01.15

(511) 3

(210) 446668 (220) 2015 09 07
(731) JEŻOWSKI JAKUB HENRYK, Szczecin
(540) POŚREDNIK

(531) 02.09.16, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 36, 39

(210) 446669 (220) 2015 09 07
(731) KALISZ WANDA, Włocławek
(540) PRO-MET

(531) 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37

(210) 446670 (220) 2015 09 07
(731) LETON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LETON DEVELOPMENT

(531) 26.07.20, 27.05.01, 29.01.06
(511) 36, 37

(210) 446671 (220) 2015 09 07
(731) BROS SPÓŁKA JAWNA P. MIRANOWSKI, Poznań
(540) KORO DERMA
(511) 1, 5

(210) 446672 (220) 2015 09 07
(731) GIGANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) nowoczesna STODOŁA
(511) 19, 36, 39, 43

(210) 446673 (220) 2015 09 07
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GensuPen IMPROVE

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 10

(210) 446674 (220) 2015 09 07
(731) NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY 

FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ, Warszawa
(540) NSZZ FSG

(531) 24.01.05, 09.01.10, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 18, 25, 41

(210) 446675 (220) 2015 09 07
(731) CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLOUD LOGISTICS
(511) 16, 35, 39

(210) 446676 (220) 2015 09 07
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
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(540) MP GO! RECYKLING W SOSNOWCU

(531) 24.15.03, 24.15.07, 05.13.15, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 39, 40

(210) 446677 (220) 2015 09 07
(731) QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) tanie danie

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30, 43

(210) 446678 (220) 2015 09 07
(731) CZERWONY ŻUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Donaldi

(531) 03.07.06, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30, 32

(210) 446679 (220) 2015 09 07
(731) WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Polkowice
(540) WAG WORLD ACOUSTIC GROUP

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 36, 37, 42

(210) 446680 (220) 2015 09 07
(731) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO, 

Stalowa Wola
(540) BIO chlebek

(531) 05.03.11, 05.07.02, 29.01.07, 27.05.01, 26.11.02
(511) 30

(210) 446681 (220) 2015 09 07
(731) LETON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LETON DEVELOPMENT
(511) 36, 37

(210) 446682 (220) 2015 09 07
(731) KAŹMIERSKA TERESA F.H.U. NET-POL, Warszawa
(540) NET POL

(531) 01.15.23, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 22, 29, 35

(210) 446683 (220) 2015 09 07
(731) RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prusim
(540) OLENDERSKIE Smaki JAKOŚĆ I TRADYCJA

(531) 07.01.13, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30

(210) 446684 (220) 2015 09 07
(731) SZPAKOWSKI MIŁOSŁAW KRZYSZTOF, Walim
(540) KRYPTONIM RIESE DEPOZYTY III RZESZY

(531) 03.01.08, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39, 41, 42

(210) 446685 (220) 2015 09 07
(731) SZPAKOWSKI MIŁOSŁAW KRZYSZTOF, Walim
(540) KRYPTONIM RIESE - WŁODARZ DEPOZYTY BANKÓW 

WROCŁAWSKICH

(531) 03.01.08, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39, 41, 42

(210) 446686 (220) 2015 09 07
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bank BPH TAK na dobrą sprawę
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(531) 26.01.01, 26.07.25, 27.05.01, 02.09.01, 29.01.14
(511) 35, 36, 41

(210) 446687 (220) 2015 09 07
(731) TECHNOLOGY GATE POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T gate

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9

(210) 446688 (220) 2015 09 07
(731) DL PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) DL Invest Group DL PROJECT MANAGEMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 17.02.01
(511) 36, 37

(210) 446689 (220) 2015 09 07
(731) CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLOUD LOGISTICS

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 35, 39

(210) 446690 (220) 2015 09 07
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) GRUPA NAWOZOWA PIAST Pod dobrymi skrzydłami

(531) 03.07.01, 05.11.99, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1

(210) 446691 (220) 2015 09 07
(731) SIEWIERSKI MARIUSZ GLOBAL SERVICE 

MANAGEMENT M.S., Warszawa
(540) Forma.BIO

(531) 27.05.01, 29.01.03, 24.17.02, 05.03.11
(511) 29, 30, 31, 32

(210) 446692 (220) 2015 09 07
(731) SZPAKOWSKI MIŁOSŁAW KRZYSZTOF, Walim
(540) KRYPTONIM RIESE TAJEMNICE WŁODARZA

(531) 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 39, 41, 42

(210) 446693 (220) 2015 09 07
(731) CZUBLUN TRĘBICKI KANCELARIA RADCÓW 

PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa
(540) CZUBLUN TRĘBICKI

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 41, 42, 45

(210) 446694 (220) 2015 09 07
(731) SIEWIERSKI MARIUSZ GLOBAL SERVICE 

MANAGEMENT M.S., Warszawa
(540) Forma.fit

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 05.03.14
(511) 29, 30, 31, 32

(210) 446695 (220) 2015 09 07
(731) SIEWIERSKI MARIUSZ GLOBAL SERVICE 

MANAGEMENT M.S., Warszawa
(540) Forma.H₂O

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 05.03.14, 01.15.15
(511) 28, 30, 31, 32

(210) 446696 (220) 2015 09 07
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) mintperfekt pielęgnacja stomatologiczna

(531) 27.05.01, 29.01.08
(511) 3, 5

(210) 446697 (220) 2015 09 07
(731) TAXUS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) TAXUS IT

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 41, 42, 44

(210) 446698 (220) 2015 09 08
(731) TAJMAX MIECZYŃSKI, GRACZ, LISZKA SPÓŁKA 

JAWNA, Kraków
(540) PARTNER AGD RTV

(531) 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 37, 39

(210) 446699 (220) 2015 09 08
(731) FOX INTERNATIONAL CHANNELS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUDZIE PASJE EMOCJE
(511) 35, 41

(210) 446700 (220) 2015 09 08
(731) FOX INTERNATIONAL CHANNELS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZNAMY SIĘ NA LUDZIACH
(511) 35, 41

(210) 446702 (220) 2015 09 08
(731) ŁOPUSZYŃSKA-FREND BARBARA FIRMA 

DEKORACYJNA BAFRA, Rzeszów
(540) B BAFRA

(531) 02.07.16, 07.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(511) 24

(210) 446703 (220) 2015 09 08
(731) POLMOS BIELSKO BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-

Biała
(540) LA CUBANITA

(531) 19.07.01, 02.03.05, 05.01.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(511) 33

(210) 446704 (220) 2015 09 08
(731) RD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Sir Chicken

(531) 02.01.23, 02.09.04, 09.07.05, 09.03.13, 27.05.01
(511) 29, 40, 43

(210) 446705 (220) 2015 09 08
(731) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA 

ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Suchowola
(540) Biebrzańska
(511) 33

(210) 446706 (220) 2015 09 08
(731) PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA 

ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Suchowola
(540) Biebrzańskie
(511) 32

(210) 446707 (220) 2015 09 08
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) author
(511) 20

(210) 446708 (220) 2015 09 08
(731) ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Pieńków
(540) ADASIMET
(511) 5

(210) 446710 (220) 2015 09 08
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) TAK na dobrą sprawę

(531) 24.17.20, 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01
(511) 35, 36, 41

(210) 446711 (220) 2015 09 08
(731) PROKONSUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) webinaria dla biznesu

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 42

(210) 446712 (220) 2015 09 08
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Przytul odsetkę
(511) 36
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(210) 446713 (220) 2015 09 08
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRZYTUL 12 ODSETEK

(531) 03.05.17, 27.05.01, 29.01.15
(511) 36

(210) 446714 (220) 2015 09 08
(731) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia
(540) SILVECO

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 3, 5, 35

(210) 446715 (220) 2015 09 08
(731) KREFT BARTŁOMIEJ AFROALKO, Suchy Dwór
(540) afro alko

(531) 02.01.01, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35, 39, 43

(210) 446716 (220) 2015 09 08
(731) ZAKRZEWSKI MAREK BIURO HANDLU 

ZAGRANICZNEGO ATOS M.M., Warszawa
(540) ALFA ORTHO
(511) 3, 5, 10, 21

(210) 446718 (220) 2015 09 08
(731) CHRÓST RYSZARD BIOREM EKOSERWIS 

BIOREMEDIACJA I MONITORING, Legionowo
(540) CYANOXIDE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 5

(210) 446719 (220) 2015 09 08
(731) Taco Bell Corp., Irvine, US
(540) FEED THE CREW
(511) 29, 30, 43

(210) 446720 (220) 2015 09 08
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce

(540) Ketchup Extra Kielecki KIELCE

(531) 05.09.17, 24.09.02, 25.01.05, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30

(210) 446721 (220) 2015 09 08
(731) TAXLEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) TAXLEGAL
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 45

(210) 446722 (220) 2015 09 08
(731) GREEN OFFICE ECOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green Office.co Ecologic

(531) 24.15.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 37, 39, 40

(210) 446723 (220) 2015 09 08
(731) RISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) domy budujemy kompleksowo
(511) 35, 37

(210) 446724 (220) 2015 09 08
(731) DĄBROWSKI MARCIN PIOTR, Warszawa; 

WAWRZYNÓW DARIUSZ WOJCIECH, Warszawa
(540) Premium Automotive Group

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 35, 36

(210) 446725 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE SKIN PENETRATION REVOLUTION
(511) 3, 5, 10, 35, 44
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(210) 446726 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE NANOMASK
(511) 3, 5, 10, 44

(210) 446727 (220) 2015 09 08
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) klarisol
(511) 1

(210) 446728 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE
(511) 3, 10, 35

(210) 446729 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE INFUSION
(511) 3, 5, 10, 35, 44

(210) 446730 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE MEDESTHETIC
(511) 3, 5, 10, 35, 44

(210) 446731 (220) 2015 09 08
(731) HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED, Mumbai, IN
(540) SIVO

(531) 27.05.01
(511) 16

(210) 446732 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE DRUGA SKÓRA
(511) 3, 5, 10, 44

(210) 446733 (220) 2015 09 08
(731) REGIONALNE PRZYSMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) BEER & WINE BARREL z beczki do buteleczki

(531) 26.01.16, 19.01.05, 27.05.01, 29.01.07
(511) 32, 33, 35, 45

(210) 446734 (220) 2015 09 08
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE MAGIC COMPRESS
(511) 3, 5, 10, 44

(210) 446735 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) Elite Wrap silage stretch film for bales

(531) 26.01.22, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 17, 35

(210) 446736 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) Aero Wrap BALE WRAPPING FILM ULTRA 20 MIC

(531) 03.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(511) 16, 17, 35

(210) 446737 (220) 2015 09 08
(731) MERESIŃSKA MARIA  HURTOWNIA MERA, Tychy
(540) DESSI FLEX
(511) 1

(210) 446738 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) PRO WRAP MADE FOR PERFECTION

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 17, 35

(210) 446739 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) AERONET AERONET net for wrapping bales

(531) 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 17, 35

(210) 446740 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
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(540) COVERFILM bale covering film

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 17, 35

(210) 446742 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) AERO AB SOLUTIONS IN PACKAGING

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 16, 17, 35

(210) 446743 (220) 2015 09 08
(731) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(540) AeroPlast

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 16, 17, 35

(210) 447375 (220) 2015 02 27
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,  

Wilmington, US
(540) CLICK ON FRESH TASTE

(531) 26.01.05, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 34

(210) 447376 (220) 2015 02 27
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,  

Wilmington, US
(540) CLICK ON MENTHOL BOOST

(531) 26.01.05, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 34



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 446337, 446348, 446349, 446352, 446366, 446393, 446457, 446458, 446513, 446539, 446562, 446605, 446608, 
446610, 446648, 446660, 446671, 446682, 446690, 446714, 446727, 446737

2 446393, 446457, 446458, 446571, 446605, 446608, 446610, 446648

3 446301, 446304, 446327, 446357, 446370, 446374, 446386, 446405, 446480, 446481, 446489, 446501, 446513, 
446517, 446523, 446531, 446552, 446553, 446561, 446573, 446576, 446578, 446580, 446592, 446653, 446664, 
446667, 446696, 446714, 446716, 446725, 446726, 446728, 446729, 446730, 446732, 446734

4 446348, 446349, 446352, 446413, 446414, 446605, 446637

5 446331, 446332, 446346, 446355, 446357, 446360, 446365, 446370, 446371, 446372, 446408, 446412, 446418, 
446419, 446420, 446421, 446422, 446480, 446481, 446486, 446508, 446517, 446523, 446527, 446528, 446531, 
446552, 446569, 446576, 446578, 446580, 446588, 446629, 446659, 446671, 446673, 446696, 446708, 446714, 
446716, 446718, 446725, 446726, 446729, 446730, 446732, 446734

6 446336, 446429, 446430, 446431, 446432, 446433, 446434, 446435, 446436, 446446, 446542, 446569, 446596

7 446348, 446349, 446352, 446354, 446358, 446404, 446533, 446633

8 446404, 446517, 446533, 446569, 446589, 446633

9 435234, 446307, 446308, 446311, 446343, 446353, 446388, 446389, 446390, 446391, 446415, 446437, 446450, 
446465, 446479, 446487, 446491, 446498, 446533, 446559, 446564, 446565, 446573, 446583, 446595, 446607, 
446609, 446633, 446636, 446652, 446658, 446661, 446687, 446697, 446722

10 446346, 446350, 446351, 446355, 446356, 446359, 446370, 446379, 446490, 446561, 446597, 446673, 446716, 
446725, 446726, 446728, 446729, 446730, 446732, 446734

11 446302, 446305, 446306, 446348, 446349, 446352, 446410, 446441, 446448, 446533, 446569, 446583, 446596, 
446611, 446633, 446635, 446647

12 446342, 446405, 446425, 446459, 446533, 446542, 446564, 446572, 446612, 446640, 446724

14 446429, 446430, 446431, 446432, 446433, 446434, 446435, 446436, 446470, 446616

16 440924, 446333, 446334, 446388, 446389, 446390, 446391, 446437, 446460, 446461, 446470, 446474, 446479, 
446483, 446498, 446513, 446553, 446565, 446573, 446584, 446591, 446595, 446616, 446620, 446652, 446655, 
446657, 446662, 446663, 446674, 446675, 446689, 446721, 446731, 446735, 446736, 446738, 446739, 446740, 
446742, 446743

17 446405, 446457, 446458, 446465, 446491, 446539, 446546, 446596, 446605, 446646, 446656, 446735, 446736, 
446738, 446739, 446740, 446742, 446743

18 446331, 446342, 446470, 446502, 446503, 446505, 446532, 446584, 446604, 446612, 446627, 446633, 446655, 
446674

19 446393, 446446, 446474, 446539, 446542, 446551, 446583, 446589, 446598, 446608, 446610, 446620, 446646, 
446648, 446656, 446672

20 446336, 446342, 446446, 446453, 446583, 446636, 446707

21 446388, 446389, 446390, 446391, 446437, 446465, 446470, 446472, 446491, 446525, 446561, 446569, 446583, 
446584, 446616, 446633, 446716

22 446682

24 446470, 446653, 446664, 446702

25 440638, 443109, 446333, 446379, 446388, 446389, 446390, 446391, 446423, 446437, 446445, 446450, 446465, 
446491, 446502, 446503, 446505, 446532, 446554, 446573, 446581, 446585, 446586, 446590, 446593, 446595, 
446604, 446616, 446627, 446628, 446636, 446642, 446643, 446653, 446655, 446664, 446674

28 446354, 446388, 446389, 446390, 446391, 446437, 446514, 446554, 446573, 446584, 446585, 446586, 446616, 
446695

29 446313, 446318, 446319, 446320, 446325, 446338, 446339, 446344, 446373, 446395, 446396, 446397, 446398, 
446409, 446411, 446416, 446426, 446439, 446449, 446471, 446497, 446508, 446529, 446538, 446549, 446569, 
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1 2

29 446570, 446574, 446575, 446577, 446579, 446582, 446588, 446602, 446613, 446653, 446664, 446677, 446682, 
446683, 446691, 446694, 446704, 446719

30 446303, 446317, 446320, 446321, 446323, 446324, 446326, 446333, 446339, 446347, 446373, 446385, 446409, 
446411, 446416, 446426, 446439, 446449, 446471, 446477, 446484, 446486, 446497, 446520, 446529, 446538, 
446547, 446549, 446552, 446569, 446576, 446578, 446579, 446580, 446582, 446588, 446602, 446653, 446654, 
446660, 446664, 446677, 446678, 446680, 446683, 446691, 446694, 446695, 446719, 446720

31 446315, 446329, 446331, 446376, 446377, 446378, 446380, 446381, 446382, 446383, 446384, 446401, 446403, 
446406, 446469, 446495, 446529, 446537, 446569, 446653, 446664, 446691, 446694, 446695

32 446322, 446411, 446557, 446569, 446584, 446587, 446588, 446616, 446653, 446664, 446678, 446691, 446694, 
446695, 446706, 446733

33 446328, 446485, 446530, 446557, 446569, 446616, 446632, 446653, 446660, 446664, 446703, 446705, 446733

34 446334, 447375, 447376

35 440924, 443109, 446302, 446305, 446306, 446307, 446308, 446310, 446312, 446313, 446314, 446315, 446316, 
446333, 446335, 446336, 446337, 446338, 446340, 446341, 446345, 446347, 446354, 446358, 446363, 446364, 
446367, 446368, 446369, 446370, 446375, 446388, 446389, 446390, 446391, 446394, 446402, 446407, 446408, 
446410, 446423, 446427, 446428, 446437, 446439, 446441, 446444, 446445, 446448, 446451, 446452, 446453, 
446455, 446461, 446462, 446467, 446468, 446474, 446475, 446476, 446479, 446482, 446483, 446486, 446493, 
446498, 446500, 446502, 446503, 446504, 446505, 446514, 446518, 446520, 446521, 446529, 446532, 446533, 
446534, 446535, 446542, 446543, 446544, 446550, 446551, 446552, 446554, 446557, 446558, 446564, 446565, 
446566, 446567, 446569, 446570, 446572, 446573, 446576, 446578, 446580, 446581, 446584, 446585, 446586, 
446588, 446591, 446595, 446602, 446604, 446611, 446612, 446616, 446620, 446622, 446623, 446624, 446628, 
446631, 446632, 446634, 446640, 446641, 446642, 446644, 446645, 446651, 446658, 446661, 446663, 446668, 
446669, 446675, 446676, 446682, 446686, 446689, 446698, 446699, 446700, 446710, 446711, 446714, 446715, 
446721, 446722, 446723, 446724, 446725, 446728, 446729, 446730, 446733, 446735, 446736, 446738, 446739, 
446740, 446742, 446743

36 440924, 446300, 446330, 446345, 446362, 446375, 446388, 446389, 446390, 446391, 446392, 446407, 446417, 
446427, 446437, 446459, 446462, 446474, 446478, 446490, 446492, 446504, 446507, 446509, 446510, 446511, 
446512, 446516, 446519, 446522, 446524, 446526, 446535, 446544, 446548, 446558, 446560, 446563, 446573, 
446584, 446620, 446631, 446637, 446666, 446668, 446670, 446672, 446679, 446681, 446686, 446688, 446710, 
446712, 446713, 446721, 446724

37 446314, 446316, 446362, 446367, 446368, 446369, 446388, 446389, 446390, 446391, 446392, 446437, 446451, 
446452, 446459, 446462, 446466, 446474, 446490, 446493, 446496, 446535, 446542, 446551, 446563, 446573, 
446594, 446595, 446598, 446607, 446620, 446637, 446666, 446669, 446670, 446679, 446681, 446688, 446698, 
446722, 446723

38 440924, 446307, 446308, 446310, 446335, 446367, 446368, 446369, 446388, 446389, 446390, 446391, 446437, 
446479, 446498, 446534, 446565, 446566, 446567, 446573, 446584, 446595, 446616, 446622, 446623, 446624, 
446641, 446644

39 446314, 446316, 446388, 446389, 446390, 446391, 446394, 446407, 446413, 446414, 446424, 446428, 446437, 
446459, 446460, 446461, 446462, 446466, 446467, 446474, 446477, 446483, 446496, 446501, 446535, 446542, 
446545, 446573, 446618, 446620, 446624, 446640, 446665, 446668, 446672, 446675, 446676, 446684, 446685, 
446689, 446692, 446698, 446715, 446722

40 440638, 446348, 446349, 446352, 446428, 446445, 446460, 446466, 446546, 446595, 446598, 446642, 446644, 
446663, 446676, 446704, 446722

41 440924, 443109, 444372, 446309, 446310, 446312, 446314, 446332, 446333, 446335, 446341, 446350, 446351, 
446356, 446359, 446367, 446368, 446369, 446402, 446424, 446444, 446456, 446461, 446475, 446479, 446483, 
446488, 446498, 446507, 446509, 446510, 446511, 446512, 446514, 446516, 446519, 446520, 446522, 446524, 
446526, 446540, 446543, 446544, 446550, 446554, 446557, 446558, 446565, 446566, 446567, 446573, 446585, 
446586, 446591, 446595, 446615, 446616, 446618, 446622, 446623, 446625, 446631, 446641, 446643, 446644, 
446645, 446649, 446650, 446651, 446653, 446655, 446663, 446664, 446666, 446674, 446684, 446685, 446686, 
446692, 446693, 446697, 446699, 446700, 446710, 446721

42 446307, 446314, 446341, 446348, 446349, 446352, 446362, 446363, 446364, 446367, 446368, 446369, 446375, 
446402, 446451, 446452, 446459, 446467, 446468, 446474, 446479, 446490, 446493, 446498, 446501, 446534, 
446535, 446542, 446550, 446556, 446559, 446564, 446565, 446566, 446567, 446573, 446584, 446591, 446595, 
446607, 446616, 446620, 446634, 446644, 446650, 446652, 446679, 446684, 446685, 446692, 446693, 446697, 
446711, 446721

43 440924, 446303, 446310, 446312, 446315, 446332, 446339, 446361, 446388, 446389, 446390, 446391, 446395, 
446396, 446397, 446398, 446437, 446449, 446456, 446467, 446475, 446477, 446494, 446499, 446506, 446518, 
446520, 446529, 446543, 446554, 446573, 446584, 446595, 446602, 446616, 446618, 446630, 446649, 446653, 
446664, 446672, 446677, 446704, 446715, 446719
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44 440924, 446312, 446332, 446337, 446350, 446351, 446356, 446359, 446456, 446474, 446490, 446499, 446540, 
446543, 446573, 446620, 446626, 446697, 446725, 446726, 446729, 446730, 446732, 446734

45 446314, 446363, 446364, 446387, 446394, 446424, 446427, 446465, 446467, 446474, 446491, 446492, 446504, 
446540, 446543, 446554, 446563, 446573, 446620, 446634, 446650, 446693, 446721, 446733



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

2Drive 446405

8 TV 446622

A Amarius 446450

ADASIMET 446708

AERO AB SOLUTIONS IN PACKAGING 446742

Aero Wrap  
BALE WRAPPING FILM ULTRA 20 MIC 446736

AERONET AERONET net for wrapping bales 446739

AeroPlast 446743

afro alko 446715

agro FESTA 446455

Akademia Esprit 446540

Akademia Smaku  
KULINARNE INSPIRACJE 446613

Albizja 446494

ALFA ORTHO 446716

alkożel 446416

AMELIS 446342

Apetit 446469

AQUA SPORT  
NATURALNA WODA ŹRÓDLANA 446322

ARTEMIS 446482

Ascor 446597

ATOPIKS 446553

AUTA UCZYMY POLSKIEGO 446316

author 446707

AXAN 446413

AXAN 446414

AZARIO 446583

azofoska 446366

B BAFRA 446702

B BLACK&WHITE B&W  
EXCLUSIVE VENTILATION SYSTEM 446611

B.H. „PODBESKIDZIE”  
ŚRODKI OCHRONY PRACY 446465

BA BARZAK BOATS 446640

Bank BPH TAK na dobrą sprawę 446544

Bank BPH TAK na dobrą sprawę 446558

Bank BPH TAK na dobrą sprawę 446686

BARTEK  
to inwestycja w prawidłowy rozwój dziecka 446379

BASE-R 446646

BEER & WINE BARREL z beczki do buteleczki 446733

bemygo.com 446335

BEZ KONSERWANTÓW NO PRESERVATIVES 446588

Biebrzańska 446705

Biebrzańskie 446706

Bielenda  
HIALURONOWA WOLUMETRIA 3D 446301

Bielenda  
LIFTINGUJĄCA RADIOFREKWENCJA RF 446304

BIO chlebek 446680

bitlan 446343

BITTERSWEETPARIS 446628

BLUE RAIN 446532

BOXER 446533

BRI Lighting TOP 446305

BRITOP LIGHTING 446302

BRITOP LIGHTING 446306

BRODACID 446365

BROWN DOG 446403

BrünHöff Beste Qualität 446633

BULINO 446339

BUS BROTHERS 446545

BUSHIDO CENTRUM 446444

Celebruj życie, smakuj naturę! 446653

CENTRUM MEDYCZNE 
NASMED 446350

CENTRUM PODOLOGII  
FOOT-MED 446543

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE 
SCOUT 446310

CFA 446300

CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA 446502

CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA 446505

CHARMINE ROSE 446489

CHOCOSZOK 446323

CHPR1000 446348

CHRONOS24.PL 446341

chrupak 446654

Chrupiące Z PIECA 446333

CIAPEK 446384

City Sport 446585

City Sport 446586

CK Puławy CENTRUM KOMPETENCJI 446591

CLEANGUARD 446311

CLICK ON FRESH TASTE 447375

CLICK ON MENTHOL BOOST 447376

CLOUD LOGISTICS 446675

CLOUD LOGISTICS 446689

COVERFILM bale covering film 446740

CREATIVE CRAFT 446468
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CX 80 hybricx Premuim 70 S  
USZCZELNIACZ BARDZO SILNY KLEJ  
OD -40°C DO +100°C  
NAJWYŻSZA SIŁA ŁĄCZENIA 446605

CYANOXIDE 446718

CYWIL 446381

czar par 446615

czasnabuty.pl 446423

CZEKO PRAGNIESZ? 446547

czereśnia 446483

CZTR 446650

CZUBLUN TRĘBICKI 446693

D DELLER WORLD JEANS 446445

Darnette 446513

Delikates 446385

DESSI FLEX 446737

DEWI 446636

discret 446446

DISNEMAR XYLO 446360
DL Invest Group DL  
PROJECT MANAGEMENT 446688

DOCEŃ POLSKIE 446550

DOGGY DOG 446406

domy budujemy kompleksowo 446723

Donaldi 446678

DOPALACZ 446587

Dr. Wilandt 446370

drumflex 446353

easy frame 446336
Ekspert Granulki do udrożniania rur  
Drain Cleaner szybkie działanie  
szybki efekt 10 min 446667

EKTIN 446412

Elite Wrap silage stretch film for bales 446735

Elkamino Dom 446589

Eltor KRAKÓW 446542

EMBASSY OF DESIGN RESORT 446499

EMINE 446328

esthicell 446386

ETIM 446641

EXATEL 446367

EXATEL 446368

EXATEL 446369

EXPERT UNION 446660

EXTRA FORCE 446327

Faluman Forte 446659

FEED THE CREW 446719

FIKO DLA MAŁYCH I DUŻYCH 446582

FILEMON 446376

Firemove 446590

FlorMex NAWOŻENIE Z ZYSKIEM 446562
fmt Festiwal Młodych Talentów  
nowa energia 446309

FORDOŃSKA SM 446666

Forma.BIO 446691

Forma.fit 446694

Forma.H2O 446695

Fundusz Gwarancja 446478

FUNNY MORNING 446317

Galaxo 446487

GensuPen IMPROVE 446673

GERMINATOR SL 446337

GLUKO CONTROL 446508

GOmetal 446496

Goodie Foodie - JEDZ ŚWIADOMIE!- 446518

graficzny 446351

graficzny 446359

graficzny 446387

graficzny 446394

graficzny 446418

graficzny 446419

graficzny 446420

graficzny 446421

graficzny 446422

graficzny 446462

graficzny 446503

graficzny 446525

graficzny 446530

graficzny 446560

graficzny 446566

gratka 446644

Green Office.co Ecologic 446722

Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS  
Dziś oszczędzamy w SKO 
Jutro w Banku Spółdzielczym 446526

GRUPA NAWOZOWA PIAST  
Pod dobrymi skrzydłami 446690

grupa paszowa AGROHURT 446315

Haiman 446581

HALO MAZURY 446618

HARD WORKING COLLECTION 446374

HEDRIN OCHRONA 446629

HORIZON new media 446451

HORIZON NEW MEDIA 446452

HPR1000 446352

HPWR1000 446349

HS HORSENSE QUALITY PRODUCTS 446470

HS HORSENSE QUALITY PRODUCTS 446627

indata 446307

indata 446308

INDYKPOL SMAK I ZDROWIE  
NA CO DZIEŃ 
Samo dobro  
Mięso z indyka do dań włoskich 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA  
Przepisy na www.indykpol.pl 446395



1 2 1 2

Nr  25  (1094)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ 
Samo dobro Mięso z indyka na kotlety 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA  
Przepisy na www.indykpol.pl 446397

INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ 
Samo dobro NOWOŚĆ  
Smaczna wieprzowina, pożywny indyk!  
Mięso z indyka i szynki wieprzowej  
kulinarne JAKOŚĆ GWARANTOWANA 446396

INDYKPOL SMAK I ZDROWIE NA CO DZIEŃ 
Samo dobro SPRAWDZONY DRÓB KRD 
Rekomendowany przez 
Krajową Radę Drobiarstwa  
Pełna kontrola jakości od paszy po gotowy 
wyrób JAKOŚĆ GWARANTOWANA  
Przepisy na www.indykpol.pl 446398

INFOCOMP 446607

iNK’O 446571

Inkubator szkolnych biznesów 446519

InsERT nexo LINK 446498

INSTYTUT ZOOTECHNIKI  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
REKOMENDACJA 446610

Intemus 446609

IZOLER 446539

Jastrzębska Szkoła Języków Obcych 444372

JAWORSKI AUTO 446459

JBB PASZTET SMAKOSZA 446313

JETMAIL 446534

JUT BE&ED CORPORATION 446340

K KOIS 446598

kachny 446319

Ketchup Extra Kielecki KIELCE 446720

klarisol 446727

KLASYKÓW WILLE MIEJSKIE 446474

KLEiB PROCOLOR 446608

KLINIKA FLEBOLOGII 446356

klinika KREDYTOWA 446345

koffinki 446497

KONERG energia i gaz 446428

konfrontuj 446567

KORO DERMA 446671

Królewski 446430

Królewski 446433

KRYPTONIM RIESE - WŁODARZ DEPOZYTY 
BANKÓW WROCŁAWSKICH 446685

KRYPTONIM RIESE DEPOZYTY III RZESZY 446684

KRYPTONIM RIESE TAJEMNICE WŁODARZA 446692

Księgi Mennicze 446460

KWARTET § KANCELARIA PODATKOWA §  
ROK ZAŁ. 1991 446427

KWATERA  
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 446392

LA CUBANITA 446703

LAUR 446320

LETON DEVELOPMENT 446670

LETON DEVELOPMENT 446681

LEX DOMINIUM  
Kancelaria Prawna w zakresie  
Nieruchomości 446492

LiDL kuchnia lidla.pl 446569

lightfinance 446417

LOL&POP 446347

LOOKER 446346

LOOKER 446355

LOXA BATTERIEN 446658

LOXA 446661

LUDZIE PASJE EMOCJE 446699

Lynx 446314

ŁATEK 446383

MAGNOLIA 446538

MAKLAK 446557

MANFOOT 446517

MARZEŃ 446484

MASter PROFESIONAL Elastic line  
SUPER PRZYCZEPNY, ELASTYCZNY,  
SZYBKOSCHNĄCY, BIAŁY,  
ODPORNY NA UV AKRYL LEKKI 446393

MAZARINO 446477

mediawdomu 446594

MEDICAL HEMP Professional cosmetics 446480

MEDICAL HEMP Professional cosmetics 446481

medikol SYSTEMS 446490

MeGaz 446556

mellow 446401

memfinder Nice to meet You! 446634

mFinanse 446407

mila Hair Cosmetics 446501

mila TECHNIC 446500

mintperfekt pielęgnacja stomatologiczna 446696

MIODZIOLE 446321

MLEKO ULUBIONE 446411

Młodzież pamięta 446488

Moddus-pion i plon 446371

Moje 600 gramów szczęścia 446565

MokryMix ŻYWIENIE NA MOKRO 446495

MORUS 446382

MOTO ALL Inclusive 446375

MP GO! RECYKLING W SOSNOWCU 446676

Multi 446663

MULTIRENOWATOR 446329

MUSLI 446338

n.a.p. 446592

NASINE 446357

NAT&TOM 440638

Natura Mazur Resort & Conference  
WARCHAŁY 446312
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Natural born chocolate eat and be fit 446537

NATURE WISE 446331

NET POL 446682

NEW CARE 446612

Niezależny Samorządny  
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy  
Straży Granicznej 446655

NORDEA 446527

NORDICA 446528

North BY ZOE 52. 259 ° N 21. 020 ° E 446593

NOVUM BRANDS 446476

nowoczesna STODOŁA 446672

Nowoczesny 446431

Nowoczesny 446436

NSZZ FSG 446674

NULAMP 446647

ODLODOWO VICE 446426

Odsetka 446548

OK! SUSHI 446602

Olé! tapas steak restaurant 446630

OLENDERSKIE Smaki JAKOŚĆ I TRADYCJA 446683

Orka 446318

ORT Lighting 446448

ORT 446441

osiedle PREMIUM 446620

Oszczędzanie w SKO  
procentuje w Banku Spółdzielczym 446512

Owoc wyzwala moc! 446576

Owoc wyzwala moc! 446580

P©ATRIOTIC 446643

PAJAS 446439

PANKRACY 446378

PARTNER AGD RTV 446698

periodent 446626

Perłowy Pałac 446456

PGE NARODOWY 446584

pod Fredrą RESTAURACJA 446361

Pod lubuskim słońcem winnica 446485

Pogromcy Egzaminów  
Wiedza! Odwaga! Wytrwałość!  
Z nami zdasz każdy egzamin! 446402

Polski Bus GOLD 446388

Polski Bus GOLD.COM  
More than just a journey 446389

Polski Bus GOLD.COM  
Więcej niż podróż 446390

Polski Bus GOLD.COM  
Więcej niż podróż 446391

polski bus gold.com więcej niż podróż 446437

POLSKIE ŚNIADANIA OLEWNIK 446570

PORTMAN 446415

POŚREDNIK 446668

pożyczki chwilówki PANDA 446330

Premium Automotive Group 446724

PRO WRAP MADE FOR PERFECTION 446738

projekt 446404

PROM 446551

PRO-MET 446669

przestrzenny 446344

PRZYTUL 12 ODSETEK 446713

Przytul odsetkę 446712

PUFA DESIGN 446521

Pyszne.pl 446467

R. BREYKO 446425

RATUSZ 446652

RBECO 446657

REBEQA PREMIUM QUALITY 446662

REKSIO 446377

RIFTCAT 446559

ROAD-R 446648

Rodzina u Siebie ABN Nieruchomości 446563

Romantyczny 446429

Romantyczny 446434

ROYALNUT 446326

SABRE AIRLINE SOLUTIONS 446624

SafetyFirst 446491

SAMARYBA 446303

SARAPIS 446408

sarita 446324

SEMETRIQ 446642

SHE 446651

SHI 446645

SIEDLISKO NATURALNIE 446664

SIEDLISKO SOBIBÓR 446649

SILISEN 446546

SILVECO 446714

Sir Chicken 446704

SIVO 446731

SKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS 446510

SKO Grupy BPS 446507

SŁONECZNA WYSPA 446475

słoneczny ogród 446325

Snack  
PATATO FRY IT YOURSELF KIELCE 446549

Sorella 446574

SORELLA 446575

Sorella 446577

SPARTAN 446410

Spiżarnia Smaku 446373

Spółdzielnia dobrych serc 446522

ST 446514

STARTER WYSTARTUJ NA SWOJE 446362

STEVE MADOX 446604

Strimbox 446479
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SUPERFOODS  
SZTUKA DOBREGO ODŻYWIANIA 446486

sushi corner 446520

swederm 446561

SWEET 3F DEPT. 446529

Symetra - nowa i plonotwórcza. 446372

SYRENA REAL ESTATE 446535

SZ SZALEŃSTWO ZAKUPÓW 440924

SZARIK 446380

Szczęśliwy 446432

Szczęśliwy 446435

Szkolne Kasy Oszczędności  
Banków Spółdzielczych Grupy BPS 446511

Szkolne Kasy Oszczędności Grupy BPS 446509

SZYBKI MONTAŻ 446625

ścianka 446595

T gate 446687

TACK-R 446656

TAK na dobrą sprawę 446710

TalentowiSKO Banków Spółdzielczych  
Grupy BPS 446516

TALenTOWIsko Banków Spółdzielczych 446524

tanie danie 446677

TANITA zawsze gładko 446523

Tanita 446531

TAXLEGAL 446721

TAXUS IT 446697

Technovia 446354

Tortillove 446449

TOYAMA 435234

TRANSMID 446665

TROXIL 446457

TROXIL 446458

TV 8 446623

tvn film 446573

TWOJA KLINIKA 446332

TWORZYMY POCZĄTEK WSZYSTKIEGO 446364

UFAMY NATURZE 446552

UNISTOP DROGA BEZ PRZESZKÓD 446493

URBAN Summer  
FESTIVAL FOOD & FASHION 443109

VERTEX BEST PERFORMANCE 446358

VITA SMILE 446471

VPremium 446596

WAG WORLD ACOUSTIC GROUP 446679

warzywa  
Polowa uprawa warzyw 
i ziemniaków jadalnych 446461

WAW.ac 446631

WE CREATE THE BEGINNING  
OF EVERYTHING 446363

webinaria dla biznesu 446711

West 446334

WĘGLO-SPRZĘT 446637

WINNICA Lidla 446632

winżel 446409

WITAL 446579

woolff 446504

WÓŁ I SPÓŁKA 446506

www.turystyka.torun.pl 446424

WZ Wodociągi Zachodniopomorskie 446466

XBERG 446635

YES DZIK 446564

yesdzik 446572

YOKA pure home 446472

YONELLE DRUGA SKÓRA 446732

YONELLE INFUSION 446729

YONELLE MAGIC COMPRESS 446734

YONELLE MEDESTHETIC 446730

YONELLE NANOMASK 446726

YONELLE SKIN PENETRATION REVOLUTION 446725

YONELLE 446728

ZDROWY OWOC  
NOWOCZESNY SUPLEMENT DIETY 446578

zefam 446453

ZŁOTY POCIĄG 446554

ZŁOTY POCIĄG 446616

ZNAMY SIĘ NA LUDZIACH 446700



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

  318753 A   CHANEL 4
  463381    SPRAILA 2
  706934    Chronis 9
  816193    ARAMIS 33
  905025    for farmers

   CFE: 27.05.01, 29.01.12 31
1121842    DEMSUN

   CFE: 27.05.01, 29.01.12 1, 2, 17
1131351    ICA GROUP

   CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12 1, 2
1136070    wingman condoms 10
1136072    Wingman ALMOST WITHOUT

   CFE: 19.13.01, 27.05.07, 29.01.12 10
1175528    Ruta, selecta.

   CFE: 02.09.01, 27.05.10, 29.01.13 16
1228432    SERVO-DRIVE FLEX 6, 7, 9, 20
1254859    SHERATON GRAND 43
1269532    IICEL

   CFE: 27.05.01 25
1269534    YOUMITIK 28, 30, 41
1269535    INFINIMIX 28, 30, 41
1269591    Drone Zone 42
1269602    STRAWFIX 1
1269624    ”R”, „O”, „Y”, „A”, „L”, „B”, „L”, „A”, „C”, „K”.

   CFE: 27.05.01 12
1269625    CHY

   CFE: 26.11.21 7
1269629    LISANDRA 14, 18, 25
1269630    AMADORA 14, 18, 25
1269647    FINGERTIP 3
1269674    GMD

   CFE: 01.17.01 34, 35
1269692    RAFT 30
1269693    Nos Energies Unies pour la Vie

   CFE: 28.01.00 3, 5
1269696    ROYAL LEAF

   CFE: 27.05.01 34
1269711    SOLLIQUIN 5
1269743    GREVIN 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 

24, 25, 28, 34, 40, 41, 42, 43
1269755    NESTBANK 35, 36
1269758    Mr. Caf

   CFE: 09.03.09, 29.01.13 30
1269769    Ekonika

   CFE: 02.01.23, 04.05.03, 26.01.14,  
   27.05.01

9, 18, 25, 35

1269770    Ekonika
   CFE: 02.01.23, 04.05.03, 26.01.14, 
   27.05.01

9, 18, 25, 35

1269820    RB-Servocom 12, 37
1269821    RB-Servoline 9, 12, 37
1269822    EXTRA PALE ALE EST. 420

   CFE: 24.01.05 32

1269825 W Westway FEED PRODUCTS
CFE: 01.05.15, 24.15.01, 26.11.08, 27.05.08 5

1269842 MUSICFLOWER
CFE: 27.05.17 3

1269855 AeroPro 7
1269861 FEIYUE

CFE: 27.05.02, 29.01.03 12
1269964 Falconi

CFE: 27.05.17 1, 16, 35
1269967 Lina

CFE: 28.01.00, 29.01.01 30, 35, 39
1269969 RMGT 7, 9
1269977 albaksan otomat

CFE: 27.01.01, 27.05.10, 29.01.02 6, 40
1269978 L’EAU TENTATRICE 3
1270001 CASTA

CFE: 27.05.17 43
1270013 AYWi PARTS

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7, 11, 12
1270038 WONGA

CFE: 26.04.18, 27.05.19, 29.01.12 12
1270061 Singderm 5, 10
1270103 Wiztracker 9, 35, 42
1270126 BeeBeep Taxi

CFE: 03.13.04 39
1270129 Salon professional

CFE: 27.05.10 3
1270135 uph Universal Payment Hub

CFE: 27.05.22, 29.01.13 36, 38, 41, 42
1270141 maxidrill maksimalnyi effekt

CFE: 27.05.17, 28.05.00 8
1270183 AMATO 25, 35
1270327 ELOM-080 5
1270329 Kronbru 32, 33
1270376 THALASSO ORGANICS 3, 44
1270406 BILKA HOMEOPATHY 3, 5, 21
1270420 HEIDI 5, 30, 35
1270430 CASINLUGANO

CFE: 01.01.01, 26.15.01 41, 43
1270482 FT FASHION TELEVISION

CFE: 27.05.17 38, 41
1270587 LARMES DE FANTME 3
1270590 venfilar

CFE: 26.04.18 5
1270665 SIM monitoring

CFE: 02.09.14, 26.04.24, 27.05.10 9, 42
1270669 BIOLA

CFE: 05.03.15, 27.05.08, 29.01.03 32
1270743 RUSSIAN POST

CFE: 03.07.02, 26.04.09, 
29.01.12

6, 9, 12, 14, 16,  
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25, 26, 35, 36, 
38, 39, 40, 41, 42



Nr  25  (1094)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

1270745 CLEOPATRA Luxe
CFE: 02.03.16, 25.01.09, 28.01.00,  
29.01.13

34

1270746 PROTEIN DYNAMIX 5
1270770 IONIQ 12
1270776 FINAL-GLO 31
1270788 Innofashion

CFE: 27.05.17 25, 28
1270809 NAXIANS 1, 5
1270813 COSYXAM 5
1270833 CFE: 05.03.01, 10.01.12, 25.01.09, 

28.01.00, 29.01.13
34

1270834 MOASSEL SALLOUM Apple Flavour
CFE: 05.07.13, 25.01.09, 25.07.01, 
28.01.00, 29.01.13

34

1270865 bistech
CFE: 15.09.01, 27.05.01, 29.01.12 9, 35, 36, 

38, 41, 42
1270873 FTV

CFE: 20.05.07, 24.15.01 38, 41
1270897 Statite

CFE: 26.04.18, 27.05.24 11
1270898 Steatit

CFE: 26.04.18, 28.05.00 11
1270906 CFE: 08.01.19, 26.01.06, 29.01.15 30
1270907 SISTER’S

CFE: 02.09.01, 27.05.07 18, 25, 35
1270940 SHAMBHALA Barcelona

CFE: 24.09.03, 27.05.07 25
1270998 SHINE

CFE: 27.05.01 9
1271006 Vacasa 36, 43

1271026 RASELINA Sobeslav
CFE: 05.11.01, 25.01.06, 
25.03.07, 27.05.07

1, 3, 5, 11, 31, 36, 
 37, 39, 40, 44

1271075 FG
CFE: 27.05.22, 28.03.00 7, 11

1271076 KEYROAD
CFE: 27.05.01 16

1271078 BLUBOO
CFE: 27.05.17 9

1271083 GANI
CFE: 27.05.17 19, 35

1271084 OLO
CFE: 26.03.06, 28.03.00 20

1271088 Huaco
CFE: 27.05.01, 28.03.00 11

1271221 STORENT RENTAL EQUIPMENT EXPERTS
CFE: 24.15.13, 27.03.15, 29.01.12 37, 39

1271227 ADVOCA 45
1271244 EMPRO 1, 7
1271251 DIABOLIQUE TOMATE 3
1271266 CFE: 08.01.19, 25.05.01, 26.01.06, 26.15.01 30
1271341 ATOCALM 3, 5
1271388 BALPARMAK BEE’S 

PRIDE
30

1271419 DRAMEX
CFE: 27.05.17 7, 9, 28

1271440 GENESIS 28
1271453 H

CFE: 26.11.25, 27.03.02, 27.05.21 6, 20, 
 21, 35

1271465 HYBRID WOODCARE 1, 2
1271470 NIRO 12



WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ 
ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1121842, 1131351, 1269602, 1269964, 1270809, 1271026, 1271244,
 1271465 

2  463381, 1121842, 1131351, 1271465 

3  1269647, 1269693, 1269743, 1269842, 1269978, 1270129, 1270376,
 1270406, 1270587, 1271026, 1271251, 1271341 

4  318753A, 1269743 

5  1269693, 1269711, 1269825, 1270061, 1270327, 1270406, 1270420,
 1270590, 1270746, 1270809, 1270813, 1271026, 1271341 

6  1228432, 1269743, 1269977, 1270743, 1271453 

7  1228432, 1269625, 1269855, 1269969, 1270013, 1271075, 1271244,
 1271419 

8  1270141 

9  706934, 1228432, 1269743, 1269769, 1269770, 1269821, 1269969,
 1270103, 1270665, 1270743, 1270865, 1270998, 1271078, 1271419 

10  1136070, 1136072, 1270061 

11  1270013, 1270897, 1270898, 1271026, 1271075, 1271088 

12  1269624, 1269820, 1269821, 1269861, 1270013, 1270038, 1270743,
 1270770, 1271470 

14  1269629, 1269630, 1269743, 1270743 

16  1175528, 1269743, 1269964, 1270743, 1271076 

17  1121842, 1270743 

18  1269629, 1269630, 1269743, 1269769, 1269770, 1270743, 1270907 

19  1270743, 1271083 

20  1228432, 1269743, 1270743, 1271084, 1271453 

21  1269743, 1270406, 1270743, 1271453 

22  1269743, 1270743 

24  1269743 

25  1269532, 1269629, 1269630, 1269743, 1269769, 1269770, 1270183,
 1270743, 1270788, 1270907, 1270940 

26  1270743 

28  1269534, 1269535, 1269743, 1270788, 1271419, 1271440 

30  1269534, 1269535, 1269692, 1269758, 1269967, 1270420, 1270906,
 1271266, 1271388 

31  905025, 1270776, 1271026 

32  1269822, 1270329, 1270669 

33  816193, 1270329 

34  1269674, 1269696, 1269743, 1270745, 1270833, 1270834 

35  1269674, 1269755, 1269769, 1269770, 1269964, 1269967, 1270103,
 1270183, 1270420, 1270743, 1270865, 1270907, 1271083, 1271453 

36  1269755, 1270135, 1270743, 1270865, 1271006, 1271026 

37  1269820, 1269821, 1271026, 1271221 

38  1270135, 1270482, 1270743, 1270865, 1270873 



1 2
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39  1269967, 1270126, 1270743, 1271026, 1271221 

40  1269743, 1269977, 1270743, 1271026 

41  1269534, 1269535, 1269743, 1270135, 1270430, 1270482, 1270743,
 1270865, 1270873 

42  1269591, 1269743, 1270103, 1270135, 1270665, 1270743, 1270865 

43  1254859, 1269743, 1270001, 1270430, 1271006 

44  1270376, 1271026 

45  1271227
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