
ISSN - 1689 - 0124   •   Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT)   •   Warszawa 2016

B I U L E T Y N

Urzędu 
Patentowego

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1717 



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100, art. 146Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100, art. 1461 ust. 1 i 3, art. 152 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 usta- usta-

wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 powołanej ustawy rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 powołanej ustawy 

– dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach 

towarowych. towarowych. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowychOgłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie  publikowane w Biuletynie podane są w układzie 

klasowym według Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej i zawierają:klasowym według Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej i zawierają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– liczbę zastrzeżeń,– liczbę zastrzeżeń,

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

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

– numer zgłoszenia,– numer zgłoszenia,

– datę zgłoszenia,– datę zgłoszenia,

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

– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),

– prezentację znaku towarowego,– prezentację znaku towarowego,

– klasy elementów obrazowych wg Klasyfi kacji wiedeńskiej,– klasy elementów obrazowych wg Klasyfi kacji wiedeńskiej,

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

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

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

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

patentowego i o  wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych.patentowego i o  wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych.

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

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

i  alfabetycznym.i  alfabetycznym.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego.W Biuletynie ogłasza się również informacje o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego.

* * ** * *

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

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

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

2) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego 2) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego 

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

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub 

uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 

w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego zna-w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego zna-

ku towarowego wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 152ku towarowego wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a6a i art. 152 i art. 1521717 pwp). pwp).

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego można zamawiać w Urzędzie 

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

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

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

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

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

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

lub w siedzibie Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 w pok. 24 w godz. 8–16lub w siedzibie Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 w pok. 24 w godz. 8–16

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

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 780/2016Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 780/2016



BIULETYN
Urzędu Patentowego
Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Nr 17 (1112) Rok XLIV

A.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
WYNALAZKACH 

I  WZORACH  UŻYTKOWYCH

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

o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania 

prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

(21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

(22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego

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

(31) – numer zgłoszenia priorytetowego

(32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej

(54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego

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

(61) – nr zgłoszenia głównego

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

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*

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

(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego

(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

(96) – data i numer zgłoszenia europejskiego

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

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

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

 A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku

 A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)

 U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL



I.  WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) 412457 (22) 2015 05 25

(51) A01C 7/06 (2006.01)

 A01B 49/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE, Kraków

(72) WALCZYK JÓZEF; TYLEK PAWEŁ

(54) Agregat uprawowy do pracy w warunkach 
kontrolowanych

(57) Agregat uprawowy do pracy w warunkach kontrolowanych 

składa się z ramy (1) głównej, której przedłużeniem z jednej stro-

ny jest w płaszczyźnie poziomej rama wału (2), z zamocowanym 

na niej wałem (3) ugniatająco-stabilizującym. Z drugiej strony przy-

mocowany jest czworobok zaczepowy, wyposażony w równoległe 

ramiona poziome: dolne (18) i górne (12) oraz belki przednie (17), 

przy czym rama (1) główna połączona jest z górnym ramieniem (12) 

poziomym czworoboku zaczepowego łańcuchami (19) ogranicza-

jącymi. W górnej części ramy głównej (1) zamontowana jest taśma 

wysiewająca (7), rozpięta na dwóch bębnach: rozpinającym (5) 

i napędowym (5’), a nad nią zamocowany jest zbiornik (8) nawozu 

z otworem wylotowym w dolnej jego części, wyposażony w za-

suwę (10). Bęben napędowy (5’) połączony jest z przekładniami 

stożkowymi (11 i 15) oraz znajdującym się między nimi wałem prze-

gubowo - teleskopowym (13), a przekładnia stożkowa (15) wyposa-

żona jest w zabierak wału (16) napędowego siewnika i umocowa-

na do belki (17) przedniej czworoboku przegubowego. W dolnej 

części ramy (1) głównej zamocowana jest glebogryzarka (20), wy-

posażona w osłonę (22) i silnik (21) napędzający jej wał, a w górnej 

części belki (17) przedniej czworoboku przegubowego znajduje się 

zaczep montażowy (14).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411153 (22) 2015 02 03

(51) A01D 46/00 (2006.01)

(71) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin

(72) LISICKI JANUSZ

(54) Całorzędowy kombajn do zbioru owoców 
jagodowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest całorzędowy kombajn do zbio-

ru owoców jagodowych, zwłaszcza porzeczek, zaczepiany do cią-

gnika rolniczego, zawierający ramę (1) z układem jezdnym (2) złożo-

nym z dwóch kół jezdnych (3) z układem kierowniczym, posiadającą 

w przedniej części dyszel, przy czym koła jezdne są skrętne i zapew-

niają zmienny prześwit pod ramą, na której zabudowane są zespo-

ły robocze, charakteryzuje się tym, że koła jezdne (3) zamocowane 

są do pionowych belek osadzonych obrotowo w ramie (1), które 

to belki połączone są z dolnymi końcami drążków pionowych (5), 

których górne końce osadzone we wspornikach górnych (6), połą-

czone są za pośrednictwem drążków kierowniczych (7) i dźwigni 

kątowych, osadzonych na drążkach kierowniczych (7), z siłowni-

kiem dwustronnym (9).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411155 (22) 2015 02 03

(51) A01D 46/00 (2006.01)

(71) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin

(72) LISICKI JANUSZ

(54) Kombajn całorzędowy do zbioru owoców 
jagodowych

(57) Wynalazek dotyczy kombajnu całorzędowego do zbioru owo-

ców jagodowych, zwłaszcza porzeczek, zaczepianego do ciągnika 

rolniczego, zawierającego ramę (1) z układem jezdnym (2) złożonym 

z dwóch kół jezdnych (3) z układem kierowniczym, posiadającą 

w przedniej części dyszel, przy czym koła jezdne są skrętne i zapew-

niają zmienny prześwit pod ramą, na której zabudowane są zespoły 

robocze. Kombajn charakteryzuje się tym, że koła jezdne (3) osadzo-

ne są na wahaczach umocowanych z jednej strony do pionowych 

belek (5) obrotowo osadzonych we wspornikach (6) mocowanych 

do ramy (1), przy czym wahacze połączone są od strony kół jezd-

nych (3) z belkami (5) powyżej osi osadzenia wahaczy w belkach (5) 

za pomocą łączników (7) o regulowanej długości.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411231 (22) 2015 02 10

(51) A01D 46/26 (2006.01)

 A01D 46/00 (2006.01)

(71) LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin

(72) LISICKI JANUSZ

(54) Głowica otrząsacza
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest głowica (1) otrząsacza, zawiera-

jąca dwie, połączone wspornikami, równoległe płyty (2), pomiędzy 

którymi umieszczone są na wałkach bocznych połączonych z ko-

łami pasowymi bocznymi (3), masy bezwładne (4), przy czym gło-
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wica (1) otrząsacza ma centralnie osadzony wałek napędowy (7), 

z kołem pasowym głównym (5), wsparty z jednej strony na łożysku, 

a z drugiej na wale otrząsacza, a koła pasowe boczne (3) napędzane 

są paskiem zębatym. Głowica charakteryzuje się tym, że pomiędzy 

każdym kołem pasowym bocznym (3), a kołem pasowym głów-

nym (5) na jednej z płyt (2) osadzone są obrotowo koła pasowe 

pośrednie (9), leżące we wspólnej płaszczyźnie z kołem pasowym 

głównym (5) i kołami pasowymi bocznymi (3), przy czym koła pa-

sowe pośrednie (9) współpracują z paskiem zębatym (8).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 412151 (22) 2015 04 28

(51) A01G 23/083 (2006.01)

 A01G 23/093 (2006.01)

(71) JOŃSKI JAN, Siedlce

(72) JOŃSKI JAN

(54) Jednotarczowa ścinarka zdrewniałych roślin
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest jednotarczowa ścinarka zdrew-

niałych roślin, zawieszana na trzypunktowym układzie zawiesze-

nia (8) ciągnika z urządzeniem układającym ścinany pokos roślin (7) 

wierzchołkami do przodu. Ścinarka ta zbudowana jest z ramy no-

śnej (14), do której na przegubie (11) zamocowana jest uchylna rama 

zespołu ścinającego (13), złożonego z piły tarczowej (1) napędza-

nej od wałka odbioru mocy (WOM) ciągnika poprzez przekładnię 

pasową (9) i przekładnie zębate kątowe (10). Rama zespołu ścina-

jącego (13) może być obracana do tyłu po zwolnieniu bezpiecz-

nika zatrzaskowego (17). Maszyna wyposażona jest w urządzenie 

odkładcze (6) składające się z prowadnicy rurowej (3), współpra-

cującej z przenośnikiem ślimakowym (2), układające ścinany pokos 

roślin (7) wierzchołkami do przodu, co ułatwia przejazd agregatu 

przy ścinaniu kolejnego pokosu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411189 (22) 2015 02 06

(51) A21D 2/36 (2006.01)

 A21D 8/00 (2006.01)

 A23L 1/30 (2006.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

JESZKA-SKOWRON MAGDALENA; KORCZAK JÓZEF

(54) Sposób wytwarzania wyrobu piekarniczego, 
zwłaszcza pieczywa

(57) Sposób wytwarzania wyrobu piekarniczego, zwłaszcza pie-

czywa, w którym ze zmielonego suszu liści morwy białej w procesie 

ekstrakcji uzyskuje się ekstrakt substancji aktywnych, jaki w formie 

proszku dodaje się w ilości nie mniejszej niż 50 mll gram do ciasta 

razowego. Następnie do 100% wagowych ilości surowców stałych 

dodaje się wodę w ilości 66% wagowych, ciasto miesi się co naj-

mniej 2,5 minuty, a następnie poddaje się fermentacji w komorze 

fermentacyjnej przez co najmniej 60 minut w temperaturze 30°C 

i wilgotności względnej powietrza w komorze 75%. Następnie for-

muje się bochenki i fermentuje się uformowane ciasto przez co naj-

mniej 30 minut, po czym piecze się tak przygotowane ciasto przez 

30 minut w 200°C i kolejno 30 minut w 230°C.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411191 (22) 2015 02 06

(51) A23C 9/133 (2006.01)

 A23L 1/30 (2006.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

KORCZAK JÓZEF

(54) Mleczny napój fermentowany oraz sposób 
wytwarzania mlecznego napoju fermentowanego

(57) Przedmiotem wynalazku jest mleczny napój fermentowany 

w postaci naturalnej maślanki z zawartością ekstraktu z liści mor-

wy białej oraz owoców aronii i owoców żurawiny. Napój zawiera 

od 0,1% do 0,5% m/v ekstraktu z liści morwy białej w przeliczeniu 

na suchą masę ekstraktu, od 1,0% do 5,0% m/v owoców aronii 

i od 1,0% do 10,0% m/v owoców żurawiny.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411192 (22) 2015 02 06

(51) A23C 9/152 (2006.01)

 A23L 1/30 (2006.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA;

 PRZEOR MONIKA; KORCZAK JÓZEF

(54) Mleko zagęszczone z dodatkiem ekstraktu z morwy 
białej i sposób wytwarzania mleka zagęszczonego 
z dodatkiem ekstraktu z morwy białej

(57) Ujawniono mleko zagęszczone zawierające dodatek ekstrak-

tu z morwy białej w ilości od 0,5% do 1,5%, jaki dodany jest do znor-

malizowanego, surowego mleka poddanego uprzednio paste-

ryzacji. Sposób wytwarzania mleka zagęszczonego z dodatkiem 

ekstraktu z morwy białej polega na tym, że mleko surowe, znor-

malizowane, wstępnie pasteryzuje się w temperaturze 75°C ± 5°C 

w czasie 15 s, ewentualnie chłodzi do temp. 4°C i ponownie pa-

steryzuje w temp. 95°C ± 5°C przez 3 minuty bezpośrednio przed 

zagęszczaniem, po czym mleko homogenizuje się i zagęszcza 

do 24% - 26% suchej masy i dodaje stabilizatorów i od 0,5% do 1,5% 

ekstraktu z liści morwy białej, a następnie miesza się minimum 

przez 12 godzin.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411193 (22) 2015 02 06

(51) A23L 1/30 (2006.01)

 A23L 1/317 (2006.01)

 A23L 1/314 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

PRZEOR MONIKA; KORCZAK JÓZEF

(54) Potrawa z mięsa z zawartością ekstraktu z liści 
morwy białej oraz sposób wytwarzania potrawy 
z mięsa z zawartością ekstraktu z liści morwy białej

(57) Przedmiotem rozwiązania jest potrawa z mięsa zawierają-

ca od 0,5% do 1,5% ekstraktu z liści morwy białej, od 75% do 85% 

mięsa, zwłaszcza mięsa wieprzowego, od 0,5% do 2,0% siemienia 
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lnianego, od 6% do 15% jaj bez skorupek, od 0,5% do 1,5% liofi lizatu 

zielonych szparagów oraz przyprawy i wodę do 100%. Ujawniono 

również sposób wytwarzania potrawy z mięsa z zawartością eks-

traktu z liści morwy białej, w którym z liści morwy białej uzyskuje 

się metodą ekstrakcji z liści morwy ekstrakt, a następnie uzyskany 

ekstrakt dodaje się do mieszaniny zawierającej od 75% do 85% 

mięsa, zwłaszcza mięsa wieprzowego, od 0,5% do 2,0% siemienia 

lnianego, od 6% do 15% jaj bez skorupek, od 0,5% do 1,5% liofi lizatu 

zielonych szparagów oraz przyprawy i wodę do 100%.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411187 (22) 2015 02 06

(51) A23L 1/164 (2006.01)

 A23L 1/30 (2006.01)

 A21D 2/36 (2006.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

 A23P 1/12 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

KORCZAK JÓZEF; PRZEOR MONIKA; 

OBUCHOWSKI WIKTOR

(54) Pieczywo chrupkie i sposób wytwarzania pieczywa 
chrupkiego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pieczywo chrupkie, które zawie-

ra standardowe składniki zbożowe oraz przyprawy wraz z dodat-

kiem ekstraktu lub rozdrobnionego suszu z liści morwy białej w ilo-

ści od 1% do 5% w przeliczeniu na suchą masę ekstraktu. Zgłoszenie 

dotyczy też sposobu wytwarzania pieczywa chrupkiego, w którym 

do surowców zbożowych dodaje się ekstrakt z liści morwy białej 

w formie skoncentrowanej w ilości od 1 do 5%. Mieszaninę taką 

miesza się i ekstraduje a otrzymany produkt suszy do wilgotności 

od 3% do 8% oraz ewentualnie płatkuje i toastuje.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411190 (22) 2015 02 06

(51) A23L 1/164 (2006.01)

 A23L 1/18 (2006.01)

 A23L 1/30 (2006.01)

 A21D 2/36 (2006.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

 A23P 1/12 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

JESZKA-SKOWRON MAGDALENA; KORCZAK JÓZEF; 

OBUCHOWSKI WIKTOR; 

KOBUS-MORYSON MAŁGORZATA

(54) Przekąski ekstrudowane i sposób wytwarzania 
przekąsek ekstrudowanych

(57) Sposób wytwarzania przekąsek ekstrudowanych, w którym 

z liści morwy białej uzyskuje się ekstrakt, a następnie dodaje się 

go do mieszanki surowcowej produktu ekstradowanego. Tak uzy-

skaną mieszaninę ekstruduje się i pakuje.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 411188 (22) 2015 02 06

(51) A23L 2/02 (2006.01)

 A23L 2/52 (2006.01)

 A23L 33/105 (2016.01)

 A61K 36/605 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA; FLACZYK EWA; 

JESZKA-SKOWRON MAGDALENA; KORCZAK JÓZEF

(54) Napój aroniowy z zawartością ekstraktu z liści morwy 
białej oraz sposób wytwarzania napoju aroniowego 
z zawartością ekstraktu z liści morwy białej

(57) Ujawniono napój owocowy aroniowy z zawartością od 0,5% 

do 1,5% ekstraktu z liści morwy białej w przeliczeniu na suchą masę 

ekstraktu, od 10 mg/kg do 80 mg/kg aromatu miętowego i su-

kralozę w ilości od 60 mg/kg napoju do 100 mg/kg napoju, które 

dodane są do świeżego soku aroniowego, stanowiącego od 49% 

napoju lub koncentratu soku z aronii stanowiącego od 15% napoju. 

Sposób wytwarzania napoju owocowego aroniowego z zawarto-

ścią ekstraktu z liści morwy białej polega na tym, że tym, ekstrakt 

z liści morwy białej otrzymuje się w następujący sposób: w proce-

sie ekstrakcji wodnej, gdzie ekstrakcję wrzącą wodą wykonuje się 

dwukrotnie przy stosunku surowca do wody odpowiednio: 1 : 10 

i 1 : 4 każdorazowo przez okres co najmniej 5 - 15 minut. Następnie 

ekstrakty zagęszcza się i suszy rozpyłowo (temp. wlotu 90 ± 2°C, 

temp. wylotu 60 ± 2°C). Ekstrakt etanolowy otrzymuje się na drodze 

trzykrotnej ekstrakcji z użyciem 60 - 65% wodnego roztworu alkoho-

lu etylowego, w temperaturze 63 - 65°C, przy stosunku wagowym 

liści morwy do rozpuszczalnika jak 1 : 20, a przy drugiej i trzeciej 

ekstrakcji jak 1 : 15. Każdorazowo proces ekstrakcji prowadzi się 

15 - 30 min, po czym łączy się ekstrakty i zatęża je do momentu 

całkowitego usunięcia rozpuszczalnika. W ten sposób otrzymuje się 

koncentrat. Napój aroniowo - miętowy otrzymuje się przez zmiesza-

nie soku aroniowego lub koncentratu soku z aronii z wodą w stosunku 

1 : 1 (świeży sok) lub 1 : 6 (1 : 5,25 do 1 : 5,75). Pozostałe składniki (ekstrakt 

z liści morwy 0,5 - 1,5%, sukraloza 60 – 100 mg/kg) rozprowadza się 

w 50 do 100 g wody, a aromat miętowy (10 - 80 mg/kg napoju) roz-

puszcza w 50g alkoholu etylowego 96%. Napój znamienny tym, 

że pasteryzację wykonuje się w temperaturze 70 ± 2°C, przez okres 

5 - 30 min., w zależności od objętości napoju.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 416919 (22) 2016 04 21

(51) A23L 7/117 (2016.01)

 A23L 7/17 (2016.01)

 A23L 33/10 (2016.01)

(71) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów

(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW

(54) Chrupki kukurydziane
(57) Chrupki kukurydziane otrzymywane z kaszki kukurydzianej 

z dodatkiem wody na drodze ekstruzji, charakteryzują się tym, 

że zawierają w składzie kaszkę jaglaną. Zawartość kaszki jaglanej 

wynosi od 0 do 50% wagowych, korzystnie 10% wagowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411098 (22) 2015 02 01

(51) A24C 5/354 (2006.01)

 A24C 5/356 (2006.01)

 B65B 19/04 (2006.01)

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Radom

(72) WARCHOŁ MAREK; OWCZAREK RADOSŁAW

(54) Zespół napełniający do maszyny do napełniania 
kaset oraz sposób napełniania kaset

(57) Zgłoszenie dotyczy zespołu napełniającego do maszyny sto-

sowanej w przemyśle tytoniowym do napełniania kaset artykułami 

prętopodobnymi dozowanymi z dystrybutora. Zespół ten zawie-

rają mechanizm napełniający z wałkami obrotowymi do wspoma-

gania przemieszczania artykułów prętopodobnych z dystrybutora 

do kasety poniżej zespołu napełniającego i mechanizm blokujący 

do blokowania przemieszczania artykułów prętopodobnych z dys-

trybutora do kasety. Mechanizm blokujący (12) zawiera elementy 

dociskowe przemieszczalne w kierunku osi wałków obrotowych (13) 

pomiędzy pozycją zablokowaną, w której znajdują się w odległości 

od tylnej ścianki (10) dystrybutora (5) nie większej od długości arty-



Nr  17  (1112)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 5

kułów prętopodobnych (3), a pozycją odblokowaną, w której znaj-

dują się w odległości od tylnej ścianki (10) dystrybutora (5) większej 

od długości artykułów prętopodobnych (3). Zgłoszenie dotyczy 

także sposobu napełniania kaset artykułami prętopodobnymi do-

zowanymi z dystrybutora w maszynie stosowanej w przemyśle ty-

toniowym.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 411136 (22) 2015 02 06

(51) A24F 47/00 (2006.01)

 H05B 3/26 (2006.01)

 H05B 3/46 (2006.01)

(71) ESMOKING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) KOZŁOWSKI MARCIN; JAKÓBCZYK ADRIAN; 

ZIELAZEK PAWEŁ; KOZŁOWSKI MICHAŁ

(54) Elektroniczne urządzenie do wytwarzania aerozolu 
oraz sposób wytwarzania aerozolu

(57) Elektroniczne urządzenie do wytwarzania aerozolu, stosowa-

ne do podawania do układu oddechowego człowieka substancji 

w postaci aerozolu, w szczególności nikotyny, zawiera moduł zasi-

lania (1) oraz moduł parownika (2). Moduł parownika posiada układ 

grzejny z elementem grzejnym (11) i elementem transportującym 

płyn (12). Moduł charakteryzuje się tym, że element grzejny (11) 

składa się z podłoża dielektrycznego z nałożonym na nie co naj-

mniej jednym obszarem warstwy rezystywnej. Niniejsze zgłoszenie 

dotyczy także sposobu wytwarzania aerozolu.

(9 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 06 25

A1 (21) 411183 (22) 2015 02 06

(51) A42B 3/00 (2006.01)

 A42B 3/04 (2006.01)

 A42B 3/30 (2006.01)

 A61B 5/02 (2006.01)

(71) INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) POCHYLSKI ŁUKASZ

(54) Potnik do przemysłowych hełmów ochronnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest potnik do przemysłowych 

hełmów ochronnych. Składa się on z wymiennego materiału 

do pochłaniania potu o kształcie pozwalającym na mocowanie 

go w hełmach ochronnych. Potnik ten posiada wbudowany obwód 

drukowany (9) z zamontowanym układem elektronicznym. Układ 

elektroniczny zawiera co najmniej jeden scalony czujnik tempera-

tury otoczenia przed twarzą (1) połączony z co najmniej jednym 

scalonym czujnikiem temperatury na powierzchni skóry na czole 

i co najmniej jednym scalonym czujnikiem promieniowania pod-

czerwonego lub światła widzialnego do pomiaru pulsu oraz co naj-

mniej jeden silnik wibracyjny (5) do sygnalizacji dotykowej. Przy 

czym wspomniany układ elektroniczny połączony jest, poprzez 

przyłącze (6) z zewnętrznym układem sterowania, który za pomo-

cą silnika wibracyjnego (5) sygnalizuje przekroczenie parametrów 

monitorowanych przez wspomniane czujniki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411184 (22) 2015 02 06

(51) A42B 3/00 (2006.01)

 A42B 3/04 (2006.01)

 A42B 3/30 (2006.01)

 A61B 5/02 (2006.01)

(71) INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) POCHYLSKI ŁUKASZ

(54) Przemysłowy hełm ochronny do ostrzegania przed 
zagrożeniem zdrowia

(57) Przedmiotem wynalazku jest przemysłowy hełm ochronny 

do ostrzegania przed zagrożeniem zdrowia. Składa się on z elemen-

tów więźby, skorupy i daszka, wewnątrz którego zamocowany jest 

potnik wykonany z wymiennego materiału do pochłaniania potu 

o kształcie pozwalającym na mocowanie go w hełmach ochron-

nych. Potnik ten posiada wbudowany obwód drukowany (14) z za-

montowanym układem elektronicznym. Układ elektroniczny zawie-

ra co najmniej jeden scalony czujnik temperatury otoczenia przed 

twarzą (1) połączony z co najmniej jednym scalonym czujnikiem 

temperatury na powierzchni skóry na czole i co najmniej jednym 

scalonym czujnikiem promieniowania podczerwonego lub światła 

widzialnego do pomiaru pulsu (3). Układ elektroniczny potnika za-

wiera także co najmniej jeden silnik wibracyjny (5) do sygnalizacji 

dotykowej i co najmniej jedną świecącą diodę LED (8) do sygnaliza-

cji świetlnej a na spodniej powierzchni daszka hełmu umieszczona 

jest warstwa odbijająca światło padające z diody LED (8). Przy czym 

wspomniany układ elektroniczny połączony jest poprzez przyłą-

cze (6) z układem sterowania, który to układ sterowania za pomocą 

silnika wibracyjnego (5) i diody LED (8) sygnalizuje przekroczenie 

parametrów monitorowanych przez wspomniane czujniki.

(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 412217 (22) 2015 05 04

(51) A43B 7/06 (2006.01)

 A43B 7/08 (2006.01)

 A43B 7/10 (2006.01)

 A43B 17/08 (2006.01)

(71) STANECKI TADEUSZ, Częstochowa

(72) STANECKI TADEUSZ

(54) Wkładka lub podeszwa obuwia powodująca 
wentylację stopy w obuwiu

(57) Przedmiotem rozwiązania jest wkładka wyposażona w płaski, 

sprężysty mieszek powietrzny, który pod naciskiem stopy powo-

duje określony przepływ powietrza. W momencie uniesienia sto-

py, powietrze zasysane jest do mieszka z zewnątrz buta poprzez 

kanalik wlotowy. Następnie stawiając krok, nacisk stopy na mieszek 

powoduje wyciśnięcie powietrza uprzednio zassanego do mieszka 

poprzez kanalik wentylacyjny w miejsce palców stopy.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 04 18

A1 (21) 411223 (22) 2015 02 10

(51) A61B 5/1455 (2006.01)

 G01N 21/17 (2006.01)

 G01J 3/44 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) SMULKO JANUSZ; GNYBA MARCIN; WRÓBEL MACIEJ

(54) Sposób bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi 
i układ optoelektroniczny do bezinwazyjnego 
pomiaru glukozy we krwi

(57) Sposób i układ do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi 

polega na wykorzystaniu widm Ramana oraz pomiarach modulo-

wanej pulsem zawartości czerwonych ciałek krwi w oświetlanych 

tkankach i zastosowaniu detekcji synchronicznej, redukującej 

wpływ szumów układu pomiarowego i różnic w tkankach między 

osobnikami. Układ optoelektroniczny zawiera laser promienio-

wania pobudzającego (LR), którego promieniowanie po przejściu 

przez sondę Ramana (SR) oświetla badaną tkankę (TK), a promienio-

wanie rozproszenia ramanowskiego jest gromadzone przez sondę 

Ramana (SR) i rejestrowane kamerą (KR) po przejściu przez spektro-

metr (SP). Jednocześnie mierzy się pulsoksymetrem (PO) puls w ob-

szarze zbliżonym objętościowo, co rejestrowane promieniowanie 

rozproszenia ramanowskiego. Dla obydwu sygnałów stosuje się 

detekcję synchroniczną, realizowaną przez komputer sterujący (KS), 

w którym zaimplementowany jest układ mnożący i fi ltr dolnoprze-

pustowy. Detekcja synchroniczna pozwala wyodrębnić w widmie 

Ramana sygnał proporcjonalny do stężenia glukozy we krwi, redu-

kując szumy układu pomiarowego i efekty pochodzące od różnic 

w składzie oświetlanych tkanek w wyniku zmienności osobniczej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411150 (22) 2015 02 03

(51) A61F 2/44 (2006.01)

(71) DYNAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilczyce

(72) MOCZKO GRZEGORZ; CASELLI STEFANO, IT; 

FERENC ZBIGNIEW

(54) Stabilizator kostny umożliwiający sprężyste 
przenoszenie obciążeń oraz eliminacje poślizgów

(57) Przedmiotem wynalazku jest stabilizator kręgosłupa umoż-

liwiający sprężyste przekazywanie obciążeń pomiędzy implantem 

i kością, o sztywnej ramie, na której rozpięte są elastyczne po-

wierzchnie. Elastyczna elipsoidalna powierzchnia siatkowa umoż-

liwia przeniesienie obciążeń a uginając się w trakcie przenoszenia 

obciążenia właściwie ukierunkowuje i poprawia jakościowo zrost 

kostny. Powierzchnie zbudowane ze sprężystej konstrukcji prę-

towej, na której osadzone są pręty lub ostrosłupy zapobiegające 

przesuwaniu się implantu względem kości. Stabilizator składa się 

z sztywnej przestrzennej ramy (1), na której rozpięte są wypukłe 

na zewnątrz elipsoidalne powierzchnie (2), wykonane w postaci 

ażurowej prętowej konstrukcji (3). W punktach węzłowych (4) kon-

strukcji prętowej (3), umieszczone są prostopadle do powierzchni 

łączniki (5), ułatwiające przerosty kostne. W oparciu o elementy (5) 

rozmieszczone są prętowe ostrosłupy (6), które zapobiegają przesu-

waniu się stabilizatora względem spajanych kości.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411202 (22) 2015 02 03

(51) A61F 2/44 (2006.01)

 A61F 2/30 (2006.01)

 A61F 2/02 (2006.01)

 A61B 17/68 (2006.01)

 A61B 17/70 (2006.01)

 A61B 17/58 (2006.01)

(71) DYNAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilczyce

(72) MOCZKO GRZEGORZ; CASELLI STEFANO, IT; 

FERENC ZBIGNIEW

(54) Stabilizator kostny z wewnętrznymi trzpieniami
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stabilizator kręgosłupa, umoż-

liwiający sprężyste przekazywanie obciążeń pomiędzy implantem 

i kością. Stabilizator składa się ze sprężystej przestrzennej ramy (1), 

na której rozpięte są wypukłe, elipsoidalne, ażurowe powierzch-

nie (2). We wnętrzu stabilizatora znajdują się porowate, perfo-

rowane trzpienie (3), ułatwiające i skracające czas przerośnięcia 

stabilizatora tkanką kostną. Trzpienie są wykonane jako elementy 

drążone, które mają powiększone pola powierzchni wewnętrznych 

i zewnętrznych poprzez wykonanie na nich rowków.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411159 (22) 2015 02 04

(51) A61G 7/008 (2006.01)

 A61G 7/018 (2006.01)

(71) PAWIŃSKI BOGDAN, Bielsko-Biała

(72) PAWIŃSKI BOGDAN

(54) Automatyczne łóżko
(57) Przedmiotem wynalazku jest automatyczne łóżko, które 

może naprzemiennie i okresowo obracać pacjenta. Automatyczne 
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łóżko zbudowane jest z ramy (1), która między długimi bokami, ma 

prostopadle mocowane dwie łukowe belki (4), po których prze-

mieszcza się kołyska mocująca w górnej części stelaż z materacem. 

Wokół stelaża jest osadzona rama, która ma na sobie trwale rozpię-

tą elastyczną powłokę z warstwą gąbki tak, że od góry przykrywają 

materac. Łóżko może przyjmować tzw. pozycję „kardiologiczną”.

(3 zastrzeżenia)

A3 (21) 411262 (22) 2015 02 13

(51) A61G 17/007 (2006.01)

 A61G 17/04 (2006.01)

 F21V 33/00 (2006.01)

(61) 408898

(71) SOŁTYS JANUSZ USŁUGI I PRODUKCJA MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH, Bzianka

(72) SOŁTYS JANUSZ

(54) Trumna z oświetleniem wewnętrznym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest trumna z oświetleniem we-

wnętrznym, składająca się z profi lowej, typowej skrzyni wypo-

sażonej w uchwyty ręczne oraz z przysłaniającego ją od góry 

typowego profi lowego wieka szklanego, stanowiąca ulepszenie 

zgłoszenia patentowego P. 408898. Trumna charakteryzuje się tym, 

że jej skrzynia (1) wykonana jest z desek drewnianych, a przysłania-

jące ją wieko (2) wykonane jest z barwionego organicznego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411211 (22) 2015 02 09

(51) A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 45/08 (2006.01)

 A61J 17/00 (2006.01)

(71) TACIAK PRZEMYSŁAW PAWEŁ, Żuków

(72) TACIAK PRZEMYSŁAW PAWEŁ; 

MAZUREK ALEKSANDER PAWEŁ

(54) Zastosowanie smoczka do ssania jako innowacyjnej 
formy farmaceutycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie formy popular-

nego smoczka dla niemowlaków jako innowacyjnej postaci farma-

ceutycznej. Wynalazek ma kształt przypominający, lub na pierw-

szy rzut oka identyczny, w stosunku do tradycyjnego smoczka. 

Natomiast wykonany jest (jego zasadnicza część - znajdująca się 

w ustach dziecka) z galaretki w rodzaju żelka (żelatynowej i/lub aga-

rowej i/lub pektywnej i/lub innej). Żelek stanowi bazę dla substancji 

czynnej. Dzięki zastosowaniu omawianej postaci farmaceutycznej 

opracowano, jako przykłady wynalazku, preparaty o kontrolowa-

nym uwalnianiu substancji czynnej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411186 (22) 2015 02 06

(51) A61K 31/202 (2006.01)

 A61K 31/593 (2006.01)

 A61K 31/519 (2006.01)

 A61K 31/726 (2006.01)

 A61K 33/18 (2006.01)

 A61P 15/06 (2006.01)

 A23L 1/302 (2006.01)

(71) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) WYPYCH JAROSŁAW; PAKIEŁA-RAJTKOWSKA ANETA

(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas 
dokozaheksaenowy oraz jej zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna 

w postaci kapsułki zawierająca kwas dokozaheksaenowy oraz za-

stosowanie tej kompozycji w zmniejszaniu ryzyka przedwczesnego 

porodu. Kwas dokozaheksaenowy jest pochodzenia naturalnego, 

pozyskany został z alg naturalnych.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411230 (22) 2015 02 10

(51) A61K 39/145 (2006.01)

 C12N 15/44 (2006.01)

 C12Q 1/68 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) ZAGÓRSKI-OSTOJA WŁODZIMIERZ WIKTOR; 

SIRKO AGNIESZKA; GÓRA-SOCHACKA ANNA; 

KUDLA GRZEGORZ, GD; STACHYRA ANNA; 

REDKIEWICZ PATRYCJA

(54) Szczepionka DNA skierowana przeciwko 
wirusowi grypy H5N1, zmodyfi kowana sekwencja 
nukleotydowa oraz zastosowanie zmodyfi kowanej 
nukleotydowej sekwencji do wytwarzania 
szczepionki

(57) Przedmiotem wynalazku są: szczepionka DNA skierowana 

przeciwko wirusowi grypy H5N1, zmodyfi kowana sekwencja nu-

kleotydowa oraz zastosowanie zmodyfi kowanej nukleotydowej 

sekwencji do wytwarzania szczepionki. Bardziej szczegółowo roz-

wiązanie dotyczy zastosowania modyfi kacji sekwencji kodującej 

antygen w celu podwyższenia efektywności szczepionki DNA.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 411212 (22) 2015 02 09

(51) A61K 45/06 (2006.01)

 A61P 31/00 (2006.01)

 A61P 33/00 (2006.01)

(71) TACIAK PRZEMYSŁAW PAWEŁ, Żuków

(72) TACIAK PRZEMYSŁAW PAWEŁ; 

MAZUREK ALEKSANDER PAWEŁ; 

MAZUREK AGNIESZKA ANNA; 

TACIAK BARTŁOMIEJ

(54) Połączenie leków przeciwdrobnoustrojowych 
oraz probiotyku i/lub prebiotyku jako innowacyjna 
kompozycja farmaceutyczna

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna 

zawierająca antybiotyk i/lub chemioterapeutyk przeciwmikrobiolo-

giczny oraz probiotyk i/lub prebiotyk, wraz z substancjami pomoc-

niczymi. Preparat zawierający kombinację powyższych składników 

został opracowany w kilkunastu postaciach farmaceutycznych. 

Preparat znajduje zastosowanie w leczeniu chorób bakteryjnych, 

grzybiczych, pasożytniczych i wirusowych, w zależności od zasto-

sowanej substancji czynnej. Preparat wykazuje lepszy profi l bezpie-
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czeństwa niż zastosowanie antybiotyku i/lub chemioterapeutyku 

z probiotykiem i/lub prebiotykiem w oddzielnych postaciach far-

maceutycznych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411258 (22) 2015 02 12

(51) A61K 51/02 (2006.01)

 A61K 51/12 (2006.01)

 A61K 101/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa

(72) JANISZEWSKA ŁUCJA; KOŹMIŃSKI PRZEMYSŁAW; 

PRUSZYŃSKI MAREK; MAJKOWSKA AGNIESZKA; 

BILEWICZ ALEKSANDER

(54) Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty 
na znakowanych astatem-211 nanocząsteczkach 
złota oraz sposób jego wytwarzania

(57) Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na radionuklidzie 

astatu, charakteryzuje się tym, że stanowi go radionuklid astatu-211 

osadzony na nanocząstkach złota, ewentualnie przyłączonych 

do cząsteczek biologicznie aktywnych wybranych z grupy obejmu-

jącej biologicznie czynne peptydy, przeciwciała monoklonalne lub 

ich fragmenty. Sposób wytwarzania radiofarmaceutyku terapeu-

tycznego opartego na radionuklidzie astatu, z zastosowaniem pro-

cesu adsorpcji, polega na tym, że na nanocząstkach złota prowadzi 

się adsorpcję radionuklidu astatu-211 w temperaturze pokojowej. 

Następnie w celu oddzielenia znakowanych nanocząstek od roz-

tworu odwirowuje się nanocząstki, przemywa wodą destylowaną 

i dysperguje całość, korzystnie za pomocą fal ultradźwiękowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411201 (22) 2015 02 11

(51) A61M 5/00 (2006.01)

 A61M 25/06 (2006.01)

 A61B 17/42 (2006.01)

(71) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa

(72) BURDZIŃSKA ANNA; KAUPA PATRYK; 

DYBOWSKI BARTOSZ

(54) Prowadnica igły endoskopu do wykonywania 
kątowych wstrzyknięć do ściany narządów 
rurowych na zadaną głębokość oraz zestaw 
do wykonywania kątowych wstrzyknięć

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest prowadnica (11) igły endoskopu 

do kątowych wstrzyknięć do ściany narządów rurowych na zadaną 

głębokość, zawierająca tuleję (1) z pierwszym zakończeniem (2) i dru-

gim zakończeniem (3), przy czym tuleja (1), posiada na powierzchni 

co najmniej jeden podłużny otwór (4), równoległy do osi wzdłużnej 

tulei (1). Zgłoszenie dotyczy także zestawu do wykonywania kąto-

wych wstrzyknięć do ściany narządów rurowych na zadaną głębo-

kość, zawierającego endoskop (17) oraz prowadnicę (11).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 411239 (22) 2015 02 11

(51) A62D 3/30 (2007.01)

 A62D 3/36 (2007.01)

 A62D 101/41 (2007.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU, Poznań

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; WOŹNIAK PAWEŁ

(54) Sposób unieszkodliwiania azbestu chryzotylowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwiania azbe-

stu chryzotylowego przez działanie na jego włókna kwasem mi-

neralnym. Sposób polega na tym, że surowy azbest chryzotylowy 

i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem 

mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (V), kwas azoto-

wy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie kwas siarkowy 

lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25%, 

w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magne-

zu zawartego w azbeście wynosił 5 do 10, następnie mieszając 

co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się na 48 do 240 godzin, 

korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 15 do 50°C, korzystnie 

25 do 40°C. Z mieszaniny poreakcyjnej w znany sposób wyodręb-

nia się unieszkodliwione włókna.

(1 zastrzeżenie)

A3 (21) 411154 (22) 2015 02 09

(51) A63B 31/02 (2006.01)

 A63B 31/00 (2006.01)

(61) 407391

(71) GACEK RAFAŁ, Gdynia

(72) GACEK RAFAŁ

(54) Łapka pływacka
(57) Łapka pływacka (1) zawiera płaski element (10) i co najmniej 

jeden element mocujący (16) do dłoni pływaka. Płaskim elemen-

tem (10) jest tkanina (11) usztywniona na obrzeżu (12) co najmniej 

z przodu (17) i wzdłuż boków (18) za pomocą elementu usztyw-

niającego (20). W szczególności element usztywniający, otaczający 

dłoń pływaka, ma kształt przypominający podkowę.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 415829 (22) 2016 01 18

(51) A63C 5/044 (2006.01)

(71) JANIAK JERZY, Witkowo

(72) JANIAK JERZY

(54) Narty z aerodynamicznym zwiększeniem 
wysokości i odległości nadanego rozbiegiem skoku 
dynamicznie toru lotu

(57) Przedmiotem zgłoszenia są narty z aerodynamicznym zwięk-

szaniem wysokości i odległości nadanego rozbiegiem skoku dyna-

micznie toru lotu. Sposób użycia nart skokowych charakteryzuje się 

tym, że w czasie lotu po rozbiegu skoku czuby są zbliżone a końce 

mocno odchylone krawędziami zewnętrznymi, utrzymując narty 

z nieprzeciągniętym dodatnim kątem natarcia, względem strug 

powietrza aerodynamicznie zwiększając odległość lotu skoku. Kon-

strukcja powszechnie stosowanych nart skokowych charakteryzuje 

się tym, że czasie lotu po rozbiegu jednocześnie z rozstawieniem 

nóg, podniesieniem obcasów, rozchyleniem i podniesieniem czu-

bów nart następuje przestawienie wewnętrznych krawędzi prosto-

kątnej płyty nośnej (1) lub płyty w górze nośnej z przekrojem skrzy-

dła (7) nart względem strug powietrza z ujemnego kąta na dodatni 

nośny kąt natarcia, przestawiany skośnym połączeniem w wiąza-

niu (2) lub elastycznym połączeniem (3) sztywnych części podeszwy 
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mocowanej w wiązaniu (2) i odchylanej (4) butów narciarskich oraz 

łukowo zgiętym trzonem (6), przemieszczanym w tulei (5) ograni-

czającej wysokość podniesienia obcasa w wiązaniu nart (2).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 411144 (22) 2015 02 02

(51) B01D 15/08 (2006.01)

 G01N 30/02 (2006.01)

 C22B 34/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; INSTYTUT NOWYCH 

SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy

(72) JAKÓBIK-KOLON AGATA; MILEWSKI ANDRZEJ; 

TURKOWSKA MAGDALENA; SMOLIK MAREK

(54) Sposób oddzielenia niobu (V) od tantalu (V) metodą 
chromatografi i ekstrakcyjnej

(57) Sposób oddzielania niobu(V) od tantalu(V) metodą chro-

matografi i ekstrakcyjnej z użyciem ketonu metylo-izobutylowego 

polega na tym, że stosuje się węgiel aktywny modyfi kowany ke-

tonem metylo-izobutylowym, przy czym na kolumnę wypełnioną 

węglem aktywnym z inkludowanym ketonem metylo-izobutylo-

wym podaje się wodny roztwór Nb(V) i Ta(V) zawierający fl uorki, 

korzystnie o stężeniu w zakresie 0,001 - 0,01% F-, w temperaturze 

korzystnie 5 - 40°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411151 (22) 2015 02 03

(51) B01F 3/14 (2006.01)

 B01F 13/06 (2006.01)

 C04B 40/02 (2006.01)

 A61L 24/04 (2006.01)

(71) DYNAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilczyce

(72) MOCZKO GRZEGORZ; CASELLI STEFANO, IT; 

FERENC ZBIGNIEW

(54) Bezkontaktowe mieszanie cementów kostnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest bezkontaktowe mieszanie 

polimerowych cementów kostnych. Do mieszania komponen-

tów (5), (6) oraz usunięcia z nich powietrza użyto różnicy ciśnień 

po obu stronach mieszanych składników. Wywołanie podciśnie-

nia po stronie stałych rozproszonych faz aktywnych (cementu) (6) 

wywołuje zassanie znajdujących się nim pęcherzyków powietrza. 

W miejsce usuniętego powietrza wchodzi płyn utwardzający sta-

nowiący spoiwo (5). Wysypywaniu się cementu i wyciekowi spo-

iwa z komory reakcji zapobiega membrana (7) gazoprzepuszczalna 

i nieprzepuszczalną dla płynu utwardzającego (spoiwa) i cementu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411204 (22) 2015 02 12

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KONOPACKI MACIEJ; KORDAS MARIAN; 

RAKOCZY RAFAŁ; FIJAŁKOWSKI KAROL; 

ŻYWICKA ANNA; PEITLER DOROTA

(54) Przepływowy mieszalnik statyczny
(57) Przepływowy mieszalnik statyczny zawiera kanał rurowy za-

kończony kołnierzami, elementy mieszające, pierścienie montażo-

we, płaszcz grzejny, króciec wlotowy i wylotowy płaszcza grzejne-

go, uchwyty. Charakteryzuje się tym, że wewnątrz kanału rurowego 

ma co najmniej jedną wkładkę mieszającą, która składa się z ze-

wnętrznej prostokątnej ramy (2) oraz wewnętrznego elementu (3), 

którego zewnętrzne wymiary odpowiadają wewnętrznym wymia-

rom ramy (2). Rama (2) i element (3) są skręcone o kąt 120° w tym 

samym kierunku i połączone są ze sobą trwale w miejscach kontak-

tu. Element (3) jest obrócony w osi podłużnej mieszadła o kąt 90° 

względem ramy (2). Rama (2) wewnątrz i wewnętrzny element (3) 

mają kształt prostokąta lub owalu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411205 (22) 2015 02 12

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PRAJWOWSKI KONRAD; KORDAS MARIAN; 

KONOPACKI MACIEJ; RAKOCZY RAFAŁ

(54) Statyczny element mieszający
(57) Statyczny element mieszający, zawierający skręcony element, 

charakteryzuje się tym, że składa się z zewnętrznej prostokątnej 

ramy (1) oraz wewnętrznego elementu (2), którego zewnętrzne wy-

miary odpowiadają wewnętrznym wymiarom ramy (1), przy czym 

rama (1) i wewnętrzny element (2) są skręcone o kąt 120° w przeciw-
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nym kierunku i połączone są ze sobą trwale w miejscach kontaktu, 

w osi podłużnej mieszadła. Element (2) jest obrócony w osi podłuż-

nej mieszadła o kąt 90° względem ramy (1). Rama (1) wewnątrz i we-

wnętrzny element (2) mają kształt owalu lub prostokąta.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411206 (22) 2015 02 12

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PRAJWOWSKI KONRAD; KORDAS MARIAN; 

KONOPACKI MACIEJ; RAKOCZY RAFAŁ

(54) Mieszalnik statyczny
(57) Mieszalnik statyczny, zawierający płaszcz grzejny, kanał ru-

rowy zakończony kołnierzami, elementy mieszające, pierścienie 

montażowe, króciec wlotowy i wylotowy płaszcza grzejnego, 

uchwyty, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jeden element 

mieszający, który składa się z zewnętrznej prostokątnej ramy (2) 

oraz wewnętrznego elementu (3), którego zewnętrzne wymiary 

odpowiadają wewnętrznym wymiarom ramy (2). Rama (2) i ele-

ment (3) są skręcone o kąt 120° w przeciwnym kierunku i połączone 

są ze sobą trwale w miejscach kontaktu, w osi podłużnej mieszadła, 

zaś element (3) jest obrócony w osi podłużnej mieszadła o kąt 90° 

względem ramy (2). Rama (2) wewnątrz i wewnętrzny element (3) 

mają kształt prostokąta lub owalu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411207 (22) 2015 02 12

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KONOPACKI MACIEJ; KORDAS MARIAN; RAKOCZY 

RAFAŁ; FIJAŁKOWSKI KAROL; ŻYWICKA ANNA; 

PEITLER DOROTA

(54) Przepływowe mieszadło statyczne
(57) Przepływowe mieszadło statyczne zawierające skręcony ele-

ment, charakteryzuje się tym, że składa się z zewnętrznej prostokąt-

nej ramy (1) oraz wewnętrznego elementu (2), którego zewnętrzne 

wymiary odpowiadają wewnętrznym wymiarom ramy (1), przy 

czym rama (1) i wewnętrzny element (2) są skręcone o kąt 120° 

w tym samym kierunku i połączone są ze sobą trwale w miejscach 

kontaktu, w osi podłużnej mieszadła, zaś element (2) jest obrócony 

w osi podłużnej mieszadła o kąt 90° względem ramy (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411216 (22) 2015 02 09

(51) B03C 7/06 (2006.01)

 B29B 17/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

I BARWNIKÓW, Toruń

(72) RYTLEWSKI PIOTR; MISZEWSKI SŁAWOMIR; 

SKOTARCZAK STANISŁAW

(54) Zespół urządzenia do rozdziału tworzyw 
polimerowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół urządzenia do rozdziału 

tworzyw polimerowych, składający się m.in. z elektrody (1) wyso-

kiego napięcia, bębna (2) oraz rynny transportowej (3), który dodat-

kowo zawiera co najmniej jedną dyszę (4), z której emitowany jest 

strumień gazu. Zespół może zawierać_ dodatkowo układ jonizacji 

emitowanego gazu, korzystnie w postaci elektrod (10) u ujścia dysz.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411209 (22) 2015 02 12

(51) B05D 1/12 (2006.01)

 C03C 17/32 (2006.01)

 C09J 127/06 (2006.01)

 C09J 129/12 (2006.01)

 C09J 131/00 (2006.01)

 B65D 23/08 (2006.01)

 A47G 19/00 (2006.01)

(71) DECORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) ŻUCHOWSKI JANUSZ

(54) Sposób fl okowania powierzchni szklanych oraz 
fl okowany element szklany

(57) Sposób fl okowania podłoży szklanych, polega na tym, 

że na podłoże szklane nanosi się kompozycję do fl okowania, 

po czym na warstwę kompozycji do fl okowania nanosi się strzyżę, 

a następnie utwardza się kompozycję do fl okowania w podwyż-

szonej temperaturze. Na podłoże szklane nanosi się kompozycję 

do fl okowania w postaci kompozycji wodorozcieńczalnej, która za-

wiera: spoiwo wybrane z grupy składającej się ze spoiw akrylowych, 

winylowych oraz alkidalowych w ilości 20 - 40% wag.; co najmniej 

jeden rozpuszczalnik wybrany z grupy składającej się z 2-butoksy-

etanolu, 2-(dimetyloamino)etanolu, trimetyloaminy, trietyloaminy 

w ilości 10 - 70% wag.; pigment w ilości 0 - 40% wag. oraz wodę 

w uzupełnieniu do 100% wag, a po naniesieniu strzyży utwardza 

się kompozycję w temperaturze 120 - 250°C.

(12 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411210 (22) 2015 02 12

(51) B05D 1/12 (2006.01)

 C03C 17/32 (2006.01)

 C09J 163/02 (2006.01)

 B65D 23/08 (2006.01)

 A47G 19/00 (2006.01)

(71) DECORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) ŻUCHOWSKI JANUSZ

(54) Sposób fl okowania powierzchni szklanych 
oraz fl okowany element szklany

(57) Sposób fl okowania podłoży szklanych, polega na tym, 

że na podłoże szklane nanosi się kompozycję do fl okowania, 

po czym na warstwę kompozycji do fl okowania nanosi się strzyżę, 

a następnie utwardza się kompozycję do fl okowania w podwyż-

szonej temperaturze. Na podłoże szklane nanosi się kompozycję 

do fl okowania w postaci farby chemoutwardzalnej, zawierają-

cej dwuskładnikowe spoiwo w ilości 20 - 70% wag. składające się 

z żywicy epoksydowej na bazie eteru diglicydylowego bisfenolu 

A utwardzanej utwardzaczem wybranym z grupy składającej się 

z: bezwodnika maleinowego, bezwodnika ftalowego, bezwodni-

ka tetrahydroftalowego, bezwodnika metylotetrahydroftalowego, 

etylenodiaminy, dietylenotriaminy, trietylenotetraaminy, dietano-

loaminy, piperydyny oraz (oktahydro-4,7-metano-1H-indenedyl)-

bis(metyleno)bis akrylanu; oraz jako rozcieńczalnik co najmniej 

jedną substancję wybraną z grupy składającej się z: butyloglikolu, 

cylkoheksanon, 4-hydroksy-4-metylopentan2-onu, lakoholu izo-

propylowego, ksylenu, ketonu metylowo-etylowego, nafty rozpusz-

czalnikowej, (oktahydro-4,7-metano-1 H-indenedyl)-bis(metyleno)

bisakrylanu w ilości 20 - 50% wag. oraz pigment w ilości 0 - 50% 

wag., a po naniesieniu strzyży utwardza się kompozycję w tempe-

raturze 120 - 250°C.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411232 (22) 2015 02 10

(51) B09C 1/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; INSTYTUT NOWYCH 

SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy

(72) TUREK-SZYTOW JOLANTA; MARCIOCHA DOROTA; 

MIKSCH KORNELIUSZ; WALAWSKA BARBARA

(54) Sposób biostymulacji aktywności podłoża 
stałego nadtlenku wapnia zwłaszcza w procesach 
technologicznych

(57) Sposób biostymulacji podłoża stałego nadtlenkiem wap-

nia, zwłaszcza w procesach technologicznych polega na tym, 

że na podstawie kwasowości i buforowości podłoża stałego, każ-

dorazowo wyznacza się dawkę nadtlenku wapnia podnoszącą 

odczyn środowiska korzystnie o jedną jednostkę pH, nie więcej, 

niż o dwie jednostki pH, przy czym wyznaczona dawka nadtlenku 

wapnia jest dawką progową dla aktywności biologicznej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413407 (22) 2015 08 03

(51) B21D 7/08 (2006.01)

 B21D 7/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) NOWICKI MACIEJ; ŻELAZEK KAMIL; KLEPKA TOMASZ; 

SIKORA JANUSZ W.

(54) Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych 
o znacznej długości

(57) Urządzenie do gięcia wyrobów kształtowych o znacznej dłu-

gości posiadające korpus (1), matrycę (2), przytwierdzone do kor-

pusu (1) na osi (3) ramię (4) z rolką (5) kształtującą, charakteryzuje 

się tym, że do korpusu (1) zamocowana jest matryca (2) oraz oś (3), 

na której jednym końcem zamocowane jest ramię (4). Do drugiego 

końca ramienia (4) zamocowana jest obrotowo rolka (5) kształtująca 

wraz z rolką (6) nagrzewającą z jednej strony ramienia (4), a z drugiej 

strony rolki (5) kształtującej do ramienia (4) za pomocą przegubu 

zamocowany jest koniec ramienia (8) łączącego, do którego dru-

giego końca zamocowana jest obrotowo rolka (7) chłodząca oraz 

koniec sprężyny (9), a drugi koniec sprężyny (9) zamocowany jest 

do środkowej części ramienia (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 413408 (22) 2015 08 03

(51) B21D 7/08 (2006.01)

 B21D 7/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) NOWICKI MACIEJ; ŻELAZEK KAMIL; KLEPKA TOMASZ; 

SIKORA JANUSZ W.

(54) Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych 
o znacznej długości

(57) Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej 

długości charakteryzuje się tym, że do korpusu (1) przymocowana 

jest matryca (2) oraz oś (3), na której jednym końcem zamocowane 

jest ramię (4). Do drugiego końca ramienia (4) zamocowana jest ob-

rotowo rolka (5) kształtująca wraz z rolką (6) nagrzewającą z jednej 

strony, a z drugiej strony rolki (5) kształtującej do ramienia (4) za po-

mocą przegubu zamocowany jest koniec ramienia (8) łączącego, 

do którego drugiego końca zamocowana jest obrotowo rolka (7) 

chłodząca oraz koniec sprężyny (9), której drugi koniec zamocowa-

ny jest do środkowej części ramienia (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 413405 (22) 2015 08 03

(51) B21D 9/18 (2006.01)

 B21D 7/16 (2006.01)

 B21D 17/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) NOWICKI MACIEJ; ŻELAZEK KAMIL; KLEPKA TOMASZ; 

SIKORA JANUSZ W.

(54) Sposób gięcia rur dwuwarstwowych
(57) Sposób gięcia rur dwuwarstwowych polega na tym, że rurę 

umieszcza się pomiędzy matrycą a rolką gnącą, które nagrzewa 
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się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą na-

grzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie 

od 70 do 150°C. Równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza 

się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C 

i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrze-

wa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 

do 100°C. Następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy 

wewnętrznej wygina się rurę.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411248 (22) 2015 02 12

(51) B21D 22/22 (2006.01)

 B21D 24/04 (2006.01)

 B21D 35/00 (2006.01)

(71) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) RĘKAS ARTUR; RZEŹNIK KRZYSZTOF; LUTY GRZEGORZ; 

LATOS TOMASZ; KUTA ARKADIUSZ;

 NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF

(54) Sposób kształtowania blach metalowych 
w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza 
ze stopów tytanu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kształtowania blach me-

talowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza ze stopów 

tytanu, zawierający etap głębokiego tłoczenia w podwyższonych 

temperaturach za pomocą zestawu narzędzi kształtujących, posia-

dającego co najmniej matrycę (1) i stempel (2). Sposób charaktery-

zuje się tym, że kształtuje się blachę w atmosferze ochronnej gazu 

obojętnego w zamkniętej komorze.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411249 (22) 2015 02 12

(51) B21D 22/22 (2006.01)

 B21D 24/04 (2006.01)

 B21D 35/00 (2006.01)

(71) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) RĘKAS ARTUR; RZEŹNIK KRZYSZTOF; LUTY GRZEGORZ; 

LATOS TOMASZ; KUTA ARKADIUSZ;

 NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF; 

BIENIASZ STEFAN; BABULA ANDRZEJ

(54) Zestaw narzędzi do kształtowania blach 
metalowych w podwyższonych temperaturach, 
zwłaszcza ze stopów tytanu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw narzędzi do kształtowa-

nia blach metalowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza 

ze stopów tytanu, przystosowany do kształtowania polegającym 

na głębokim tłoczeniu w podwyższonych temperaturach blachy 

lub kształtowanego element w zakresie temperatur 200°C - 680°C. 

Zestaw posiada narzędzia kształtujące w postaci matrycy (1) i stem-

pla (2), co najmniej jeden element grzewczy (7) oraz posiada za-

mkniętą komorę dla atmosfery ochronnej z doprowadzeniem gazu 

obojętnego.

(6 zastrzeżeń)

A3 (21) 411137 (22) 2015 02 02

(51) B23P 15/14 (2006.01)

 B21D 53/28 (2006.01)

(61) 392276

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ; BULZAK TOMASZ

(54) Sposób kształtowania plastycznego wałków 
ze ślimakami

(57) Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami 

polegający na tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka 

pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stop-

niowymi rolkami (2) roboczymi z uzębieniami, które obracają się 

w tym samym kierunku ze stałą prędkością (n) oraz przemieszczają 

się promieniowo do osi wyrobu z prędkością V, powodując ukształ-

towanie wałka wielostopniowego z wieńcem zębatym (3), zaś trzy 

kształtowe rolki (2) robocze z uzębieniami - narzędzia rozmieszcza 

się na obwodzie, co 120° +/- 20°, przy czym korzystnym jest roz-

mieszczenie, co 120°, przemieszczenie promieniowe trzech narzę-

dzi rolkowych (2) w pierwszej kolejności kształtuje stopnie o róż-

nych średnicach na półfabrykacie a następnie na jednym ze stopni 

kształtuje się uzębienie, po osiągnięciu przez rolki (2) robocze - na-

rzędzia końcowego położenia, wyłącza się ruch posuwisty promie-

niowy, a pozostawia się ruch obrotowy rolek (2) roboczych, które 

w tym czasie usuwają niedokładności kształtu wyrobu (3) - wałka 

z wieńcem zębatym, charakteryzuje się tym, że kształtowany pół-

fabrykat w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między 

trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami (2) roboczymi z uzwo-

jeniami, które znajduje się w części środkowej rolek (2) roboczych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411180 (22) 2015 02 05

(51) B24C 9/00 (2006.01)

 B08B 5/00 (2006.01)

(71) FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sędziszów

(72) OPAŁKA EMIL; MAŚLISZ RADOSŁAW
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(54) Urządzenie do erozyjnego czyszczenia 
płaskowników stalowych

(57) Urządzenie ma szczelną komorę czyszczącą (1) z komorą śru-

towniczą, które osadzone są na konstrukcji nośnej (2). Na listwach 

mocujących osadzone są na stałe i przesuwnie dwie pary pistole-

tów śrutujących, których końcówki wylotowe umieszczone są nad 

i pod czyszczonym płaskownikiem stalowym (25). Pistolety śrutują-

ce poprzez węże (30, 31, 32 i 33) i zawory zasilające (39, 40, 41 i 42) 

podłączone są do kolektora (38) zasilanego sprężonym powietrzem 

oraz poprzez węże (34, 35, 36 i 37) z króćcami zasysającymi i króćca-

mi podciśnienia połączone są z komorą śrutowniczą (22).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411182 (22) 2015 02 06

(51) B29C 43/24 (2006.01)

 B29C 43/30 (2006.01)

 B29D 7/00 (2006.01)

(71) JANIK WOJCIECH, Bolechowice; 

JANIK WIESŁAW, Kraków

(72) JANIK WOJCIECH; JANIK WIESŁAW

(54) Sposób wytwarzania tworzywa trwale plastycznego
(57) Sposób wytwarzania tworzywa trwale plastycznego, polega 

na wymieszaniu składników wyjściowych i nadawaniu płaskiego 

kształtu i poddaniu walcowaniu w urządzeniu o regulowanej frykcji 

i regulowanej szczelinie między walcami, przy czym w trakcie wal-

cowania dodaje się klej termotopliwy w ilości do 20% wagowych. 

Frykcja między walcami wynosi 1,0 do 3,0, szczelina między walca-

mi ma 0,01 - 1 mm. Klej termotopliwy jest na bazie żywic węglo-

wodorowych i kopolimerów styrenowych, a w momencie doda-

wania ma temperaturę do 10°C wyższą od temperatury topnienia. 

Po upływie 24 godzin, po schłodzeniu do temperatury poniżej 15°C 

tworzywa trwale plastycznego podaje się je replatyfi kacji w wal-

carce, przy czym szczelina między walcami wynosi 0,01 - 1 mm.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 414915 (22) 2015 11 24

(51) B29C 67/02 (2006.01)

(71) SAND MADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) GRACZYK JAKUB ŁUKASZ; CIESZYŃSKI TOMASZ PIOTR; 

KARCZ STANISŁAW SZCZEPAN; 

JASIŃSKI MACIEJ MAREK; MALAGA ZBIGNIEW

(54) Urządzenie do wytwarzania przedmiotów 
trójwymiarowych z materiałów sypkich, sposób 
wytwarzania przedmiotów trójwymiarowych 
z materiałów sypkich za pomocą spiekania 
lub stapiania promieniem lasera i przedmiot 
trójwymiarowy z materiału sypkiego

(57) W urządzeniu do wytwarzania przedmiotów trójwymiaro-

wych z materiałów sypkich przynajmniej w części topliwych zawie-

rającym obudowę główną z umieszczoną w niej komorą roboczą 

z powierzchnią roboczą usytuowaną nad przestrzenią (90) wytwa-

rzania przedmiotu trójwymiarowego (9), przestrzeń (90) wytwarza-

nia przedmiotu trójwymiarowego (9) i/albo elementu dodatkowe-

go (19), co najmniej jeden dozownik i co najmniej jeden zsypnik 

odbierający nadmiar materiału sypkiego tworzą przemieszczalny 

na prowadnicach moduł zasypowy (201) utworzony z pojemni-

ków (231, 241, 251) o zmienialnej objętości, przy czym środkowy 

pojemnik (241) ma przestrzeń wytwarzania przedmiotu trójwymia-

rowego (9) usytuowaną nad dnem (242) przemieszczalnym za po-

mocą mechanizmu głównego (243) ruchu dna, a jeden z zewnętrz-

nych pojemników (231, 251) jest dozownikiem materiału sypkiego 

do dostarczania materiału sypkiego o objętości nie mniejszej niż 

objętość zasypowa warstwy materiału sypkiego przemieszczanej 

przez zgarniacz (210) z rolką do przestrzeni (90) wytwarzania przed-

miotu trójwymiarowego (9), przy czym rolka jest napędzana przez 

kółko osadzone na wałku rolki, które jest sprzęgnięte z elementem 

cięgnowym nieprzesuwnym względem powierzchni (200) płyty 

roboczej.

(24 zastrzeżeń)

A1 (21) 411220 (22) 2015 02 09

(51) B44D 3/18 (2006.01)

 B32B 25/00 (2006.01)

(71) WYTWÓRNIA SZABLONÓW KREŚLARSKICH LENIAR 

SPÓŁKA JAWNA LENIAR RYSZARD, LENIAR STANISŁAW, 

LENIAR JERZY, Rzeszów

(72) LENIAR RYSZARD

(54) Tablica malarska
(57) Tablica malarska z tkaniną bawełnianą malarską, charaktery-

zuje się tym, że ma postać płaskiego prostopadłościanu wykona-

nego z płyty komórkowej typu plaster miodu (1) o oczku w zakre-

sie 8 -  25 mm i wysokości w zakresie 9 - 60 mm oklejonej z jednej 

strony tkaniną bawełnianą malarską (2), zagruntowaną o gramatu-

rze pomiędzy 110 - 400 g/m2, zaś z drugiej strony oklejonej tkaniną 

lnianą o gęstym splocie (3), a ponadto boki podłoża malarskiego 

oklejone są kartonem (4) o grubości 1,0 -1,5 mm.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411251 (22) 2015 02 12

(51) B60L 5/42 (2006.01)

 B60L 5/24 (2006.01)

(71) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) LASIEWICZ BARTOSZ; DĄBROWSKI KAMIL; 

BOGACKI DOMINIK

(54) Zespół szybkiego ładowania pojazdów 
wyposażonych w napęd elektryczny

(57) Zespół szybkiego ładowania posiada odbierak prądu (1) 

zainstalowany na pojeździe, wyposażony w napęd podnoszenia 

lub opuszczania (15) oraz wychylne ramię (13) z elementem ślizgo-

wym, stacje ładowania w postaci podłużnego kanału ładowania 

z lejkiem naprowadzającym dla elektrycznego podłączenia ele-

mentu ślizgowego odbieraka (1), będących częścią infrastruktury 

transportowej. Istotą jest element ślizgowy odbieraka (1), który sta-

nowi głowica (14) posiadająca co najmniej dwa styki elektryczne 

zamocowane na co najmniej dwóch elektrycznych elementach 

stykowych, usytuowanych sprężyście wokół osi obrotu i dociska-

nych do co najmniej dwóch przewodzących listew kontaktowych 

stacji ładowania.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 411276 (22) 2015 02 14

(51) B60N 2/015 (2006.01)

 B60N 2/00 (2006.01)

(71) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

 Bielsko-Biała

(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ; BARTNA WIESŁAW; 

IMIŃSKI PRZEMYSŁAW; DYBCIO PAWEŁ

(54) Mechanizm mocowania fotela do ściany 
wewnętrznej pojazdu wojskowego

(57) Mechanizm mocowania fotela do ściany wewnętrznej po-

jazdu wojskowego składa się z połączonych ze sobą pionowo 

ruchomego układu resorująco - tłumiącego (A) i poziomego ukła-

du resorująco - tłumiącego, przy czym stelaż fotela osadzony jest 

na płycie przedniej przy pomocy sworzni mocujących. Pionowy 

układ resorująco - tłumiący (A) składa się ze sprzężonych ze sobą 

mechanicznie płyty przedniej i płyty tylnej (3), poruszających się 

względem siebie w płaszczyźnie pionowej na rolkach (4) po pro-

wadnicach, które przytwierdzone są do wewnętrznej płaszczyzny 

płyty przedniej, przy czym płyta przednia połączona jest z we-

wnętrzną płaszczyzną płyty tylnej (3) poprzez dwie pionowe sprę-

żyny rozciągane (5), jedną pionową sprężynę ściskaną (6) i dwa pio-

nowe tłumiki hydrauliczne (7). Poziomy układ resorująco-tłumiący 

składa się trzech par zawiasów, zamocowanych przegubowo z jed-

nej strony za pomocą dwóch zewnętrznych ramion do płyty tyl-

nej (3) oraz za pomocą ramienia wewnętrznego do przesuwnego 

uchwytu (9).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411236 (22) 2015 02 11

(51) B60P 3/06 (2006.01)

 B60S 13/00 (2006.01)

(71) ZAWADZKI TOMASZ, Marki

(72) ZAWADZKI TOMASZ

(54) Rolkowy napęd kół pojazdów
(57) Zgłoszenie dotyczy wszystkich pojazdów, których koła oparte 

są na gruncie takich jak: samochody, przyczepy, maszyny budow-

lane, samoloty itp. W zgłoszeniu opisane jest wykorzystanie trzech 

rolek do jednoczesnego przekazania napędu na koło pojazdu prze-

mieszczanego i rolkę jezdną urządzenia. Istotą zgłoszenia jest za-

stosowanie rolki pośredniej do przeniesienia siły obrotowej na koło 

pojazdu i jednocześnie rolkę jezdną urządzenia transportującego 

pojazd. Dwie rolki jezdne w podstawie (7, 8), górna rolka pośred-

nia (11) dotyka bieżnią koło pojazdu (14) i rolki w podstawie (7, 8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413245 (22) 2015 07 25

(51) B60Q 1/34 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) GORYCA ZBIGNIEW; RÓŻOWICZ ANTONI; 

RÓŻOWICZ SEBASTIAN

(54) Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów
(57) Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów, zawierający ge-

nerator impulsów prostokątnych połączony przez tranzystor mocy 

z żarówką, charakteryzuje się tym, że wyjście generatora (G1) jest 

połączone przez rezystor (R3) z tranzystorem (T1), którego kolektor 

jest połączony przez drugi rezystor (R5) z drugim tranzystorem (T2) 

połączonym z wejściem drugiego generatora (G2). Przerywacz 

kierunkowskazów według wynalazku chroni żarówki przed prze-

paleniem, gdyż przed pełnym pierwszym i kolejnymi włączeniami 

żarówki kierunkowskazu następuje okres grzania żarówki, dzięki 

czemu przy włączaniu żarówki nie występują duże prądy, przez 
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co zwiększa się czas eksploatacji żarówki kierunkowskazu i zwięk-

sza się pewność działania kierunkowskazów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 416597 (22) 2014 08 06

(51) B60T 13/66 (2006.01)

 B60T 13/74 (2006.01)

(31) 201310217579 (32) 2013 09 04 (33) DE

(86) 2014 08 06 PCT/EP2014/066908

(87) 2015 03 12 WO15/032570

(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE

(72) SCHMIEG BENNO, DE; FOITZIK BERTRAM, DE; 

HERVE BENOIT, FR

(54) Sposób pracy elektromechanicznego wzmacniacza 
siły hamowania systemu hamowania, sposób 
pracy rekuperacyjnego systemu hamowania 
i urządzenie sterujące dla przynajmniej jednego 
elektromechanicznego wzmacniacza siły 
hamowania systemu hamowania

(57) Wynalazek dotyczy sposobu pracy elektromechaniczne-

go wzmacniacza siły hamowania systemu hamowania z krokami: 

ustalenie wirtualnej wielkości zadanej (pv) ciśnienia hamowania 

i ustalenie zadanej wielkości drogi różnicowej (Δ) względem zada-

nej drogi różnicowej przynajmniej przez: ustalenie pierwszej war-

tości pośredniej (x1) z uwzględnieniem pierwszej relacji (a1) ważenia 

i minimum (min) z pierwszego zbioru wartości, zawierającego wir-

tualną wartość zadaną (pv) ciśnienia hamowania oraz wielkość (p0) 

wejścia hamowania oraz ustalenie drugiej wartości pośredniej (x2) 

z uwzględnieniem drugiej relacji (a2) ważenia oraz maksimum (max) 

z drugiego zbioru wartości, zawierającego zero oraz wartość różni-

cy (d1) z wirtualną wartością zadaną (pv) ciśnienia hamowania jako 

odjemną oraz wielkością (p0) wejścia ciśnienia jako odjemnikiem. 

Wynalazek dotyczy również sposobu pracy rekuperacyjnego syste-

mu hamowania. Ponadto wynalazek dotyczy urządzenia sterującego 

dla przynajmniej jednego elektromechanicznego wzmacniacza siły 

hamowania systemu hamowania, elektromechanicznego wzmac-

niacza siły hamowania oraz systemu hamowania dla pojazdu.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411265 (22) 2015 02 09

(51) B62H 3/00 (2006.01)

 B62H 3/08 (2006.01)

(71) WAŁĘSIAK ROBERT, Poznań

(72) WAŁĘSIAK ROBERT

(54) Stojak na rowery
(57) Stojak na rowery złożony jest z przy mocowanej do podłoża 

bazy (1) do mocowania roweru. Baza ta (1) ma kształt wygiętego 

kształtownika,o ramionach zwróconych do podłoża i do niego 

przymocowanych. Stojak charakteryzuje się tym, że posiada ko-

szyk (2), przymocowany do bazy (1), przy czym koszyk (2) posiada 

zamknięcie koszyka (2), które wyposażone jest w poziomą belkę (3), 

której wolne końce o przekroju w kształcie koła wprowadzone 

są w dwa otwory (4) umieszczone na wolnych końcach koszyka (2). 

Z poziomą belką (3) połączone są dwa kształtowniki (5), które gdy 

spojrzymy z boku, mają kształt zbliżony do kształtu górnej krawę-

dzi koszyka. Kształtowniki (5) połączone są żebrami (6). Ponadto 

do poziomej belki (3) połączone jest prostopadłe do niej ramię (7), 

wyposażone w przelotowy otwór (8), którego oś, przy zamkniętym 

koszyku, pokrywa się z osią przelotowego otworu (9) znajdujące-

go się w kształtowniku bazy (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411169 (22) 2015 02 05

(51) B63C 11/46 (2006.01)

 B63C 11/02 (2006.01)

(71) PIĄTEK PIOTR, Strzyżów

(72) LELITO WOJCIECH

(54) Zespół napędu holownika nurków
(57) Zespół napędu holownika nurków wyposażony w silnik prą-

du stałego, łopatki śruby napędowej i dyfuzor, charakteryzuje się 

tym, że ma bezszczotkowy silnik prądu stałego, silnik ten posiada 

nieruchomy stojan (1) osadzony trwale na odpowiednio ukształ-

towanym elemencie (2) korpusu (3) holownika i wirnik (4) z za-

mocowanymi nań łopatkami (5) śruby napędowej, usytuowany 

na zewnątrz stojana (1) i zamocowany na wale (6) ułożyskowanym 

na łożysku (7). W otworze wykonanym w elemencie (2) korpusu (3), 

a pionowa ściana (9) wirnika (4) zaopatrzona jest w siatkę fi ltrującą, 

zaś wirnik (4) osadzony jest tak, że pomiędzy nim a korpusem (3) 

holownika utworzony jest otwarty kanał wodny. Ponadto wszyst-

kie elementy silnika pokryte są warstwą materiału odpornego 

na wodę.

(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411253 (22) 2015 02 12

(51) B63G 7/00 (2006.01)

 B63C 11/52 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

 IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław

(72) KRÓLIKOWSKI WALDEMAR; ŚLIWIŃSKI JANUSZ; 

NICZYJ SEBASTIAN; MADEJ WIESŁAW; 

STOGA DAWID; JASIŃSKI WIESŁAW

(54) Pokładowe urządzenie hydrolokacyjne
(57) Przedmiotem wynalazku jest pokładowe urządzenie hydro-

lokacyjne do wyszukiwania min przeciwdesantowych ustawionych 

na dnie przeszkód wodnych takich jak rzeki i zbiorniki wodne oraz 

w strefi e wód przybrzeżnomorskich. Urządzenie charakteryzuje się 

tym, że do wsporników (1), połączonych ze sobą belką (2), zamoco-

wane są siłowniki hydrauliczne z tłokiem wahliwym (3). Siłowniki 

te posiadają wały (4), które podparte są w przedniej części łoży-

skami wsporczymi (5), natomiast do tylnej ich części zamontowa-

ne są enkodery (6). Na wałach (4) zamocowane są: ramię główne 

pierwsze (7) z ramieniem pomocniczym pierwszym (8) i ramię 

główne drugie (9) z ramieniem pomocniczym drugim (10). Do ra-

mienia głównego pierwszego (7) i ramienia głównego drugiego (9) 

zamontowane są jednym końcem siłowniki hydrauliczne liniowe 

z układem pomiaru wysuwania tłoczysk (11), których drugie końce 

zamocowane są do ramienia pomocniczego pierwszego (8) i ra-

mienia pomocniczego drugiego (10). Do ramienia pomocniczego 

pierwszego (8) zamontowany jest sonar skanujący pierwszy (12), 

urządzenie do pomiaru rozkładu prędkości wody (13) oraz urządze-

nie do pomiaru głębokości przeszkody wodnej, określania profi lu 

i struktury jej dna (14), natomiast do ramienia pomocniczego dru-

giego (10) zamocowany jest sonar skanujący drugi (15) i kamera 

akustyczna (16).

(6 zastrzeżeń)

A3 (21) 417411 (22) 2015 02 11

(51) B63H 9/06 (2006.01)

(61) 396870

(71) MAŁOLEPSZY BOGDAN, Konin

(72) MAŁOLEPSZY BOGDAN

(54) Ekologiczny napęd żaglowo-słoneczny 
o sztywnych żaglopłatach wspomagany agregatem 
prądotwórczym

(57) Przedmiotem dodatkowego zgłoszenia patentowego 

do zgłoszenia nr P. 396870 jest napęd jednostek pływających 

o długościach 12 do 15 m, wyposażonych w sztywne żaglopłaty 

z ogniwami fotowoltaicznymi rozkładanymi dla zwiększenia ich po-

wierzchni czynnej. Dłuższa jednostka przeznaczona do żeglugi 

oceanicznej dla zwiększenia dzielności morskiej jest wyposażona 

w olinowanie stałe z masztami posiadającymi dodatkowe konstruk-

cje rurowe (1, 2), które z olinowaniem stałym i dodatkowym ułoży-

skowaniem (3, 4) zwiększają sztywność masztów (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411225 (22) 2015 02 10

(51) B63H 21/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) LITWIN WOJCIECH; LEŚNIEWSKI WOJCIECH

(54) Uniwersalny, hybrydowy układ napędowy 
niewielkiej jednostki pływającej

(57) Uniwersalny, hybrydowy układ napędowy niewielkiej jed-

nostki pływającej, w którym silnik spalinowy, sprzężony z wałem 

napędzanym za pomocą sprzęgła, połączony z wałem napędza-

jącym układu silnika elektrycznego poprzez przekładnię, charak-

teryzuje się tym, że pomiędzy sprzęgłem silnika spalinowego (4), 

a sprzęgłem wału napędzanego (5) zamocowany jest wał pośred-

ni (2). Wał ten za pomocą przekładni (13) korzystnie pasowej, połą-

czony jest z wałem napędzającym (3) układu silnika elektryczne-

go (B). Korzystnie wał napędzający (3) zaopatrzony jest obustronnie 

w łożyska toczne układu silnika elektrycznego (10), a wał pośred-

ni (2) zaopatrzony jest obustronnie w łożyska toczne wału pośred-

niego  (9). Silnik elektryczny (B) załączany jest za pomocą sprzęgła 

silnika elektrycznego (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411266 (22) 2015 02 13

(51) B65C 3/08 (2006.01)

 B65B 53/06 (2006.01)

(71) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn

(72) SZUSTA JAROSŁAW

(54) Mechanizm regulacji zespołu dysz parowych tunelu 
obkurczającego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm regulacji zespo-

łu dysz parowych tunelu obkurczającego, stosowanego do ob-

kurczania etykiet typu sleeve na różnego rodzaju opakowaniach 

np. na kubkach, butelkach, puszkach itd. Mechanizm regulacji ze-

społu dysz parowych tunelu obkurczającego posiada śrubę z osa-

dzonym na nim przesuwnym elementem, do którego przymoco-

wany jest zespół dysz (6). Mechanizm ten charakteryzuje się tym, 

że zespoły dysz (6) połączone są poprzez wsporniki (7) ze śrubą 

rzymską (3) zamocowaną w korpusie (10), do którego przymocowa-

ny jest mechanizm nożycowy (MN). Na śrubie rzymskiej (3) ułoży-
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skowany jest centralnie element (2) obracający obrotnicę (4), która 

połączona jest cięgłami (5) z zespołami dysz (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411228 (22) 2015 02 10

(51) B65G 43/00 (2006.01)

 G01H 17/00 (2006.01)

 B65G 23/44 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) JENDRYSIK SEBASTIAN; LATOS MARIUSZ; 

STANKIEWICZ KRZYSZTOF; BARTOSZEK SŁAWOMIR; 

WOSZCZYŃSKI MARIUSZ; JASIULEK DARIUSZ; 

ROGALA-ROJEK JOANNA; JURA JERZY; 

PIECHA ALEKSANDER; JAGODA JERZY

(54) Układ kontroli napięcia cięgna przenośnika 
kubełkowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ kontroli napięcia cięgna 

przenośnika kubełkowego, który wyposażony jest w przetwarzają-

co - komunikacyjny układ elektroniczny. Układ charakteryzuje się 

tym, że w obrębie stacji zwrotnej (2) przenośnika kubełkowego (1) 

usytuowany jest czujnik drgań (4), który połączony jest z przetwa-

rzająco - komunikacyjnym elektronicznym układem (3). W ukła-

dzie (3) podczas pracy przenośnika kubełkowego (1) analizowane 

są wszystkie sygnały pochodzące z czujnika drgań (4) i przetwa-

rzane na parametry określające stan poprawności napięcia cięgna 

przenośnika kubełkowego (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411234 (22) 2015 02 11

(51) B65G 45/20 (2006.01)

(71) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piekary Śląskie

(72) JAMROZIK PIOTR; SEMENIUK ANDRZEJ

(54) Urządzenie do czyszczenia taśmy przenośnika 
taśmowego

(57) Zgłoszenie dotyczy urządzenia do czyszczenia taśmy prze-

nośnika taśmowego, zwłaszcza do transportu materiałów sypkich, 

mającego w szczególności zastosowanie w zakładach, gdzie prze-

nośniki tego typu są wykorzystywane, między innymi w zakładach 

wydobywczych, koksowniczych, hutach, elektrowniach, cemen-

towniach itp. Urządzenie do czyszczenia taśmy przenośnika taśmo-

wego zawiera czyszczący element w postaci obrotowej rolki (2) 

ze ślimakowym uzwojeniem, napędowy krążnik (1) oraz mechani-

zmy dociskowe i przenoszące napęd. Urządzenie charakteryzuje 

się tym, że ma rozmieszczone symetrycznie względem osi przeno-

śnika zębate przekładnie (3) z dźwigniami (13) oraz regulatory (7). 

Napędowe koło każdej zębatej przekładni (3) jest osadzone na osi 

napędowego krążnika (1), każde napędzane koło jest osadzone 

na usytuowanej do niej równolegle osi czyszczącej rolki (2), a wałek 

osadzonego przesuwnie w każdym regulatorze (7) prowadnika jest 

ułożyskowany współosiowo z napędowym krążnikiem (1) w zębatej 

przekładni (3). Obudowa każdego regulatora (7) jest zamocowana 

do wsporczej konstrukcji (10) przenośnika, a współpracujący z tuleją 

regulacyjny trzpień (11) regulatora (7) umożliwia promieniowe prze-

mieszczanie w pionie prowadnika. Ponadto każda z dźwigni (13) jest 

wyposażona w wymienny i/lub przesuwny obciążnik (14) i tak po-

łączona z zębatą przekładnią (3), że zmiana ciężaru obciążnika (14) 

i/lub jego przesunięcie na ramieniu dźwigni (13) zmienia siłę doci-

sku czyszczącej rolki (2) do taśmy (19) przenośnika.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 416354 (22) 2016 03 01

(51) B66B 7/02 (2006.01)

 E21D 7/02 (2006.01)

(71) FRACO-PODESTY RUCHOME SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) JURKIEWICZ TADEUSZ; TESSIER LUC, CA; 

FRANKE GRZEGORZ

(54) Sposób montażu i przemieszczania się urządzenia 
szybowego, zwłaszcza masztowego dźwigu 
platformowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób montażu i przemiesz-

czania się urządzenia szybowego, zwłaszcza masztowego dźwigu 

platformowego, stosowany w pracach remontowych, kontrolno- 

-naprawczych i transportowych, zarówno ludzi jak i materiałów i na-

rzędzi, w trudnych warunkach wyrobisk górniczych. Sposób polega 

na tym, że montaż konstrukcji nośnej, w postaci co najmniej jedne-

go masztu (7) składającego się z segmentów, wykonuje się od góry, 

łącząc kolejne segmenty z poprzednio zmontowanymi, jak również 

ze ścianami szybu (9), a na przemieszczającej się wzdłuż masztu (7) 

platformie szybowej (8) dostarcza się następne segmenty. Sposób 

znajduje zastosowanie głównie w szybach kopalnianych o różnych 

średnicach i różnej głębokości.

(4 zastrzeżenia)
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A3 (21) 411167 (22) 2015 02 05

(51) B66D 5/02 (2006.01)

 B66D 5/16 (2006.01)

 B66D 3/10 (2006.01)

(61) 401782

(71) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ – PROTEKT, Łódź

(72) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ; ZROBEK ZYGMUNT

(54) Zintegrowane, stacjonarne urządzenie 
samohamowne i ratownicze

(57) Przedmiotem wynalazku jest zintegrowane, stacjonarne urzą-

dzenie samohamowne do pracy w trybie ratowniczym, stanowią-

ce ulepszenie urządzenia według patentu nr zgłoszenia P. 401782. 

Obudowa (1) urządzenia ma wnętrze składające się z dwóch komór: 

komory bębnowej (2) i komory mechanizmów (3), mających wspól-

ną ścianę w postaci wewnętrznej przegrody (4), szczelnej dla pyłów 

i innych zabrudzeń. W bocznej ścianie komory mechanizmów (3) 

i w przegrodzie wewnętrznej (4) osadzony jest obrotowo wał bęb-

nowy (5). Na drugim końcu wału bębnowego (5), w komorze bęb-

nowej (2), osadzony jest bęben linowy (6) z liną (15). W komorze 

mechanizmów (3), na wale bębnowym (5) osadzony jest zespół 

tarcz dociskowych (7). Na wale bębnowym (5), za pośrednictwem 

zespołu tarcz dociskowych (7), obrotowo osadzone jest duże koło 

zębate (10) przekładni zębatej, z osadzonymi w nim zapadkami (8) 

blokującymi się w przegrodzie wewnętrznej (4).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A3 (21) 411219 (22) 2015 02 09

(51) C01B 31/04 (2006.01)

 C08K 3/04 (2006.01)

 C08K 13/02 (2006.01)

(61) 400381

71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

 IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa; 

ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia

(72) LEGOCKA IZABELLA; JANKOWSKI PIOTR; 

KIJOWSKA DOROTA; GÓRECKA EWA; 

SZCZEPANKOWSKA BARBARA; MODZELEWSKA ANNA; 

WANTUCH WIESŁAW; CHOLEWA JANUSZ; 

FIGURA MARCIN; URBAŃCZYK LESZEK; LENAR JANUSZ; 

LASEK BARTŁOMIEJ

(54) Sposób modyfi kacji grafi tu stosowanego jako 
antypiren i trudno palne kompozycje polimerowe

(57) Ujawniony sposób modyfi kacji grafi tu stosowanego jako 

antypiryn polega na tym, że przed rozpoczęciem ogrzewania dys-

persję wodną melaminy i grafi tu ekspandującego miesza się przez 

60 do 90 minut w temperaturze pokojowej, a następnie, w tej tem-

peraturze, dodaje się kwas ortofosforowy lub kwas cyjanurowy. 

Kompozycje polimerowe zawierające 5 - 30% wagowych, w sto-

sunku do polimeru, modyfi kowanego grafi tu ekspandującego, 

charakteryzują się tym, że stanowią je kompozycje, w szczególno-

ści polistyrenowe, nienasyconych żywic poliestrowych lub żywic 

epoksydowych, które jako modyfi kowany grafi t ekspandujący za-

wierają grafi t otrzymany sposobem określonym wyżej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411241 (22) 2015 02 11

(51) C01B 33/18 (2006.01)

 A62D 3/00 (2006.01)

 B01D 39/06 (2006.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań; 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 

SKÓRCZEWSKA KATARZYNA; 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF

(54) Włókno krzemionkowe i sposób jego otrzymywania
(57) Ujawniono włókno krzemionkowe oraz sposób jego otrzy-

mywania. Włókno charakteryzuje się tym, że zawiera nie mniej 

niż 99% krzemionki oraz co najmniej 95% włókien o długości powy-

żej 0,5 mm i nie mniej niż 45% włókien o długości powyżej 1 mm, 

mająca powierzchnię właściwą nie mniejszą niż 50 m2/g, gęstość 

objętościową 1,8 - 2,0 g/cm3 oraz stabilność termiczną nie mniejszą 

niż 900°C. Sposób polega na tym, że surowy azbest chryzotylowy 

i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem 

mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azoto-

wy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie, kwas siarkowy 

lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25%, 

w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magne-

zu zawartego w azbeście wynosił 2 : 1 do 10 : 1, korzystnie 5 : 1, 

następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się 

na 48 do 240 godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 

15 do 50°C, korzystnie 25 do 40°C, po czym z mieszaniny poreakcyj-

nej w znany sposób wyodrębnia się włókna krzemionkowe.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411243 (22) 2015 02 11

(51) C01B 33/18 (2006.01)

 A62D 3/00 (2006.01)

 B01D 39/06 (2006.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań; 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 

SKÓRCZEWSKA KATARZYNA; 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF

(54) Włókno krzemionkowe i sposób jego otrzymywania
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowe włókno krzemionkowe 

oraz sposób jego otrzymywania. Włókno krzemionkowe zawiera 

nie mniej niż 99% krzemionki oraz ma co najmniej 90% włókien 

o długości powyżej 0,5 mm i nie mniej niż 50% włókien o długo-

ści powyżej 1 mm, mająca powierzchnię właściwą nie mniejszą 

niż 90 m2/g, gęstość objętościową 1,9+/-0,1 g/cm3 oraz stabilność 

termiczną nie mniejszą niż 900°C. Sposób otrzymywania włókna 
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krzemionkowego polega na tym, że surowy azbest chryzotylowy 

i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem 

mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azoto-

wy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie kwas siarkowy 

lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25%, 

w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magne-

zu zawartego w azbeście wynosił 2 : 1 do 10 : 1 korzystnie 5 : 1, 

następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się 

na 48 do 240  godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 

15 do 50°C, korzystnie 25 do 40°C. Następnie mieszaninę poreak-

cyjną przesącza się w znany sposób, korzystnie przez przesączenie 

zawartości reaktora przez sączek szeroko porowaty, z kolei wyod-

rębnione włókna krzemionkowe przemywa się wodą destylowaną 

i poddaje się obróbce, mieszając je w nadmiarze wody amoniakal-

nej przez co najmniej dwie godziny, po czym mieszaninę ponow-

nie przesącza się, przemywa wodą destylowaną i suszy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411240 (22) 2015 02 11

(51) C01F 5/30 (2006.01)

 C01F 5/38 (2006.01)

 C01F 5/40 (2006.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU, Poznań

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; WOŹNIAK PAWEŁ

(54) Sposób otrzymywania rozpuszczalnych soli 
magnezu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania roz-

puszczalnych soli magnezu, polegający na ługowaniu magnezu 

z surowców mineralnych lub z odpadów zawierających magnez. 

Sposób polega na tym, że surowy azbest chryzotylowy i/lub pro-

dukt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem mine-

ralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), 

kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie kwas siarkowy lub kwas 

fosforowy, o stężeniu 10 do 35%, korzystnie 15 do 25%, w takiej ilo-

ści, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magnezu zawartego 

w azbeście wynosił od 2 : 1 do 10 : 1, korzystnie 5 : 1, po czym mie-

szając co kilka godzin mieszaninę pozostawia się na 48 do 240  go-

dzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 15 do 50°C, 

korzystnie 25 do 40°C, a następnie mieszaninę poreakcyjną przesą-

cza się w znany sposób przez szerokoporowatą tkaninę fi ltracyjną, 

po czym z przesączu w znany sposób wyodrębnia się magnez.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411215 (22) 2015 02 09

(51) C01G 3/00 (2006.01)

 C01G 5/00 (2006.01)

 A61K 33/34 (2006.01)

 A61K 33/38 (2006.01)

 A61P 31/22 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź; WOJSKOWY INSTYTUT 

HIGIENY I EPIDEMIOLOGII, Warszawa

(72) GROBELNY JAROSŁAW; CELICHOWSKI GRZEGORZ; 

TOMASZEWSKA EMILIA; SOLIWODA KATARZYNA; 

KRZYŻOWSKA MAŁGORZATA; ORŁOWSKI PIOTR

(54) Sposób wytwarzania nanocząstek bimetalicznych 
srebrowo-miedziowych modyfi kowanych 
polifenolami i ich zastosowanie jako preparat 
antywirusowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanoczą-

stek bimetalicznych srebrowo - miedziowych modyfi kowanych po-

lifenolami i ich zastosowanie w terapii przeciwwirusowej. Sposób 

polega na tym, że do wodnego roztworu soli srebra i miedzi o su-

marycznym stężeniu jonów metalu wynoszącym od 10 do 200 ppm 

o temperaturze 60 - 100°C dodaje się wodny roztwór mieszaniny 

polifenoli i cytrynianu sodu, które pełnią odpowiednio rolę reduk-

torów i stabilizatorów powstających nanocząstek. W mieszaninie 

reakcyjnej nadmiar molowy cytrynianu sodu wynosi od 0,5 do 11 

w przeliczeniu na łączną liczbę jonów metali, a nadmiar molowy 

polifenoli wynosi od 2 do 7 w przeliczeniu na łączną liczbę jonów 

metali. Opis obejmuje syntezy, w których zawartość miedzi w sto-

sunku do srebra wynosi od 5 do 50% masowych. Ujawniono także 

zastosowanie nanocząstek srebrowo - miedziowych jako preparatu 

przeciwwirusowego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 413123 (22) 2015 07 14

(51) C01G 5/00 (2006.01)

 B82B 3/00 (2006.01)

 B82Y 40/00 (2011.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) TETERYCZ HELENA; SUCHORSKA-WOŹNIAK PATRYCJA; 

RAC OLGA; FIEDOT MARTA

(54) Ekologiczny sposób syntezowania nanocząstek 
srebra

(57) Przedmiotem wynalazku jest ekologiczny sposób syntezy 

nanocząstek srebra, które mogą mieć zastosowanie w medycynie, 

kosmetyce, technikach sensorowych oraz optoelektronice. Sposób 

polega na tym, że wodny roztwór polimeru zawierającego w swo-

jej strukturze atomy tlenu i azotu, korzystnie poliwinylopirolidon

i/lub poli(L-lizynę), o średniej masie cząsteczkowej 1500 do 950000, 

o stężeniu od 0,001% do 22% wagowych, miesza się z wodnym 

roztworem rzeczywistym reduktora o stężeniu 0,001% do 10% 

wagowych i wodnym roztworem rzeczywistym wodorotlenku nie-

organicznego o stężeniu 0,001% do 10% wagowych oraz dodaje 

się wodny roztwór prekursora, zawierającego jony srebrowe o stę-

żeniu wagowym od 0,001% do 10% wagowych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411145 (22) 2015 02 02

(51) C04B 9/00 (2006.01)

 C04B 9/20 (2006.01)

 C04B 18/20 (2006.01)

 C04B 14/36 (2006.01)

(71) URBANIEC WOJCIECH, Bielsko-Biała

(72) CHURAS STANISŁAW; CHRĄŚCIEL ANDRZEJ; 

URBANIEC WOJCIECH; ZAWALSKI MAREK

(54) Cement magnezowy z wypełnieniem z tworzyw 
sztucznych i sposób wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszanina cementu magnezo-

wego (cementu Sorela) i tworzyw sztucznych w różnej konfi guracji, 

granulacji oraz z udziałem zbrojenia (włókowego siatkowego lub 

rozproszonego). Do masy tworzyw sztucznych dodawany jest wę-

giel oraz suche składniki spoiwa magnezowego. Stosunek wagowy 

wypełnienia do masy spoiwa waha się od 0,5% do 86% w zależno-

ści od żądanej wagi oraz wytrzymałości prefabrykatu. Następnie 

podczas mieszania dodawane są rozpylone pod ciśnieniem płynne 

składniki cementu magnezowego. Uzyskana tężejąca masa wle-

wana jest do form, z tym że najpierw forma wypełniana jest nie-

wielką ilością czystego spoiwa magnezowego, nanoszone zostaje 

zbrojenie, z kolei forma zostaje wypełniona uzyskaną masą spoiwa 

magnezowego z wypełnieniem tworzywowym. Zawartość formy 

może zostać sprasowana na całej powierzchni. Na sprasowanej 

mieszance rozpylona może być mieszanka czystego spoiwa ma-

gnezowego z wklejonym zbrojeniem.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411126 (22) 2015 02 02

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; LIS JERZY; 

GRABOWY MAREK; STOCH PAWEŁ; 

PROROK RYSZARD

(54) Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego 
tworzywa

(57) Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego tworzywa 

polega na tym, że uprzednio otrzymane półprodukty w postaci 

brykietów z cyrkonianu wapnia w ilości 5 - 95% masowych oraz 

stabilizowanego jonami magnezu tlenku cyrkonu w ilości 5 - 95% 

masowych poddaje się wstępnemu rozdrobnieniu do uziarnienia 

poniżej 2 mm, następnie mieleniu na mokro. Uzyskaną zawiesinę 

proszku poddaje się suszeniu i granulacji, po czym formuje się 

kształtki z otworem przelotowym stosując prasowanie jednoosio-

we z ewentualnym dogęszczaniem izostatycznym, a uzyskany wy-

rób wypala się w temperaturze 1600 - 1800°C. Cyrkonian wapnia 

w postaci kształtek otrzymuje się na drodze wspólnego przemiału 

kamienia wapiennego z tlenkiem cyrkonu, wprowadzanym w ilości 

zapewniającej pełne przereagowanie tlenku wapnia na cyrkonian 

wapnia, po czym z mlewa formuje się kształtki, które poddaje się 

dwustopniowej obróbce termicznej. Pierwszy etap obróbki polega 

na kalcynacji w temperaturze 1000 - 1200°C, a drugi na wypalaniu 

w temperaturze 1650 - 1800°C lub topieniu w temperaturze powy-

żej 2345°C. Natomiast stabilizowany jonami magnezu tlenek cyrko-

nu otrzymuje się poprzez poddanie mieszaniny tlenków cyrkonu 

i magnezu wypaleniu w temperaturze powyżej 1700°C lub topieniu 

w temperaturze powyżej 2700°C, przy czym MgO wprowadza się 

w ilości 10 - 15% molowych w stosunku do masy ZrO2.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411127 (22) 2015 02 02

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; 

PĘDZICH ZBIGNIEW; GRABOWY MAREK; 

BRADECKI ARTUR; WIŚNIEWSKA KLAUDIA

(54) Sposób wytwarzania zwartego 
wysokoogniotrwałego tworzywa z masy 
perowskitowo-peryklazowej

(57) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego two-

rzywa z masy perowskitowo-peryklazowej charakteryzuje się tym, 

że dolomit o łącznej zawartości domieszek poniżej 0,2% masowych 

i techniczny tlenek cyrkonu, odważone są w ilości zapewniającej 

pełne przereagowanie tlenku wapnia na cyrkonian wapnia i otrzy-

manie tworzywa o stosunku molowym tlenków MgO:CaO:ZrO2 

wynoszącym odpowiednio 1:1:1 - 1,01. Miesza się je przez wspól-

ny przemiał, po czym z mlewa formuje się kształtki, które podda-

je się dwustopniowej obróbce termicznej. W pierwszym etapie 

obróbki kształtki poddaje się kalcynacji w zakresie temperatur 

1000 - 1200°C, a w drugim kalcynat dolomitowo-cyrkonowy pod-

daje się wypalaniu w temperaturze od 1600°C do 1700°C lub to-

pieniu w elektrycznym piecu łukowym w temperaturze powyżej 

2050°C. Otrzymany półprodukt w postaci masy perowskitowo-pe-

ryklazowej wstępnie rozdrabnia się do uziarnienia poniżej 2 mm, 

a następnie miele na mokro, a uzyskaną zawiesinę proszku, suszy 

i granuluje. Z granulatu formuje się na drodze prasowania jedno-

osiowego i ewentualnie dogęszczania izostatycznego elementy 

z otworem przelotowym, które wypala się jednostopniowo w tem-

peraturze 1600 - 1700°C.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411128 (22) 2015 02 02

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; 

BUĆKO MIROSŁAW; GRABOWY MAREK; 

BRADECKI ARTUR; JASTRZĘBSKA ILONA

(54) Sposób wytwarzania zwartego 
wysokoogniotrwałego tworzywa

(57) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego two-

rzywa polega na tym, że dolomit o łącznej zawartości domieszek 

poniżej 0,2% masowych miesza się przez wspólny przemiał z tech-

nicznym tlenkiem cyrkonu wprowadzanym w ilości zapewniającej 

całkowite przereagowanie tlenku wapnia, pochodzącego z rozkła-

du dolomitu, na cyrkonian wapnia oraz uzyskanie w tworzywie 

tlenku cyrkonu, który jest stabilizowany tlenkiem magnezu w ilo-

ści 10 - 15% molowych, a także wolnego tlenku magnezu w ilości 

15 - 45% masowych. Następnie z mlewa formuje się brykiety, które 

poddaje się dwustopniowej obróbce termicznej. W pierwszym 

etapie obróbki brykiety poddaje się kalcynacji w zakresie tempe-

ratur 1000 - 1200°C. W drugim kalcynat dolomitowo-cyrkonowy 

poddaje się wypalaniu w temperaturze od 1650°C do 1800°C lub 

topieniu w temperaturze powyżej 2100°C. Otrzymany półprodukt 

wstępnie rozdrabnia się do uziarnienia poniżej 2 mm, a następnie 

miele na mokro. Uzyskaną w ten sposób zawiesinę proszku suszy 

się i granuluje, po czym z granulatu formuje się na drodze praso-

wania jednoosiowego i ewentualnie dogęszczania izostatycznego 

kształtki z otworem przelotowym, które wypala się jednostopnio-

wo w temperaturze 1600 - 1800°C.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411174 (22) 2015 02 05

(51) C04B 35/10 (2006.01)

 B22C 1/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) WIŚNIEWSKI PAWEŁ; MAŁEK MARCIN; 

MIZERA JAROSŁAW; KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN

(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw 
ceramicznych form odlewniczych

(57) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicz-

nych form odlewniczych charakteryzuje się tym, że składa się 

z osnowy w postaci proszków Al2O3 o dwóch wielkościach czą-

stek: 030mesh i 200mesh albo 030mesh i 325mesh albo 200mesh 

i 325mesh dodawanych w proporcjach odpowiednio 50% - 50% 

wagowych albo 35% - 65% wagowych albo 65% - 35% wagowych, 

spoiwa głównego w postaci wodnego nanokompozytu zawierają-

cego koloidalny Al2O3 o średniej wielkości cząstek 5 nm - 100 nm 

i zawartości Al2O3 40% wagowych, jednego spoiwa dodatko-

wego wybranego z grupy: wodorozpuszczalny poli(alkohol wi-

nylowy) albo glikol poli(etylenowy) albo metyloceluloza o lep-

kości 20 - 5000 mPa • s albo karboksymetyloceluloza o lepkości 

20 - 3000 mPa • s albo dekstryna o lepkości 20 - 4000 mPa • s albo wo-

dorozcieńczalna dyspersja polimerowa poli(akrylowa) albo dyspersja 

polimerowa poli(winylowa) albo dyspersja poli(uretanowa) w ilości 

6% - 15% objętościowo w stosunku do ilości spoiwa głównego, środ-

ka przeciwpiennego w ilości 0,010 - 0,075% objętościowo w stosunku 

do ilości dwóch spoiw, środka zwilżającego w ilości 0,010  - 0,075% 

objętościowo w stosunku do ilości dwóch spoiw, przy czym udział 

fazy stałej wynosi 60 - 80% wagowych a udział mieszaniny prosz-

ków o różnej wielkości cząstek Al2O3 wylicza się ze wzoru, gdzie: 

mp - masa mieszaniny proszków o różnej wielkości cząstek Al2O3 

stanowiących osnowę, mr - masa wodnego nanokompozytu zawie-

rającego koloidalny Al2O3 stanowiącego spoiwo główne oraz spoiwa 

dodatkowego, FL - udział % mieszaniny proszków o różnej wielkości 

cząstek Al2O3 stanowiących osnowę, przy czym do obliczeń zakłada 
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się udział % mieszaniny proszków o różnej wielkości cząstek Al2O 

stanowiących osnowę oraz masę wodnego nanokompozytu za-

wierającego koloidalny Al2O3 stanowiącego spoiwo główne.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411157 (22) 2015 02 03

(51) C05F 7/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków; MICHALAK PIOTR HELIOCHEM, 

Ciechocinek; FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice

(72) ANTONKIEWICZ JACEK; MICHALAK PIOTR; 

TARGOSZ BEATA

(54) Sposób wytwarzania nawozu z osadów ściekowych
(57) Ujawniono sposób wytwarzania nawozu z osadów ścieko-

wych, przeznaczony do poprawienia struktury gleby w zastoso-

waniach rolniczych, charakteryzujący się tym, że do osadów ście-

kowych o zawartości powyżej 17% suchej masy dodaje się od 1% 

do 5%, korzystnie 2,5%, lepiszcze w postaci mąki i dokładnie się 

miesza z kolei dodaje się wapna palonego od 1% do 5%, korzystnie 

około 3%, oraz bentonitu suszonego od 30% do 70%, korzystnie 

około 50%, i tak wytworzoną mieszaninę po zgęstnieniu granuluje-

my mechanicznie. Następnie suszymy gorącymi gazami o tempe-

raturze powyżej 50°C od punktu rosy do wymaganej twardości.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411185 (22) 2015 02 06

(51) C05G 1/00 (2006.01)

 C05F 11/02 (2006.01)

(71) BIS ZBIGNIEW, Częstochowa; PASYNIUK PIOTR, 

Warszawa; KOBYŁECKI RAFAŁ, Częstochowa; 

TELIGA KAROL, Warszawa

(72) BIS ZBIGNIEW; PASYNIUK PIOTR; KOBYŁECKI RAFAŁ; 

TELIGA KAROL

(54) Polepszacz gleby i sposób wytwarzania 
polepszacza gleby

(57) Polepszacz gleby zawierający węgiel, azot charakteryzuje się 

tym, że w skład jego wchodzi biowęgiel o rozwiniętej powierzchni 

cząstek korzystnie 100 – 500 m2/g otrzymany z biomasy, odpadów 

biodegradowalnych w wyniku procesu termicznego usunięcia czę-

ści lotnych korzystnie z wykorzystaniem ciepła, z azotem, którego 

nośnikiem są związki azotu korzystnie saletra amonowa i/lub mocz-

nik, w proporcji C:N 3:1-15:1, korzystnie 8:1, w postaci granulatu lub 

peletów. Ujawniono także sposób wytwarzania polepszacza gleby, 

który polega na tym, że cząstki biowęgla o rozwiniętej powierzchni 

korzystnie 100 - 500 m2/g otrzymanego z biomasy, odpadów bio-

degradowalnych w wyniku procesu termicznego usunięcia części 

lotnych korzystnie z wykorzystaniem ciepła poddaje się rozdrob-

nieniu do wielkości cząstek < 10 mm, miesza się  ze związkami azo-

tu w postaci pylistej, korzystnie z saletrą amonową i/lub z mocz-

nikiem, w proporcji C:N 3:1-15:1 korzystnie 8:1, po czym otrzymaną 

mieszaninę poddaje się granulowaniu lub peletowaniu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411133 (22) 2015 02 02

(51) C06B 21/00 (2006.01)

 C07B 63/00 (2006.01)

 C06B 25/00 (2006.01)

 C06B 25/10 (2006.01)

 G01N 33/22 (2006.01)

 C07C 233/03 (2006.01)

 C07C 31/125 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) TOMASZEWSKI WALDEMAR; POŁASKA URSZULA

(54) Sposób wydzielania organicznych 
małocząsteczkowych modyfi katorów 
z jednobazowych prochów nitrocelulozowych

(57) Sposób wydzielania organicznych małocząsteczkowych 

modyfi katorów z jednobazowych prochów nitrocelulozowych, 

w którym ziarna prochowe rozdrabnia się w młynku kulowym, 

przy częstotliwości drgań naczynia młynka od 5 do 40 Hz, w obec-

ności mieszaniny dimetyloformamidu i n-pentanolu w stosunku 

objętościowym od 1 : 99 do 30 : 70, w czasie od 1 do 10 min, 

przy czym mieszaninę rozpuszczalników stosuje się w ilości od 2 

do 40% obj./wag. w stosunku do masy prochu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411271 (22) 2015 02 13

(51) C07C 29/74 (2006.01)

 C07C 29/94 (2006.01)

(71) ZAWISZ RAFAŁ, Katowice

(72) NIEMCZYK-WOJDYŁA ANNA; ZAWISZ RAFAŁ

(54) Sposób odzyskiwania poliglikoli o wysokim stopniu 
czystości z zawiesiny poliglikowo-krzemowej 
za pomocą wodnego roztworu żelatyny

(57) Przedmiotem wynalazku jest prosty sposób obróbki zawie-

siny poliglikolowej zawierającej drobiny pyłu krzemowego, bę-

dącego powszechnie występującym zanieczyszczeniem stałym 

w przemysłowych płynach chłodniczych pochodzenia glikolowe-

go. Rozwiązanie umożliwia wydzielenie drobin pyłu krzemowego 

i odzysk z zawiesiny czystej frakcji poliglikolowej, stanowiącej po-

tencjalnie wartościowy materiał technologiczny do wtórnego za-

stosowania, przez co następuje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

poliglikolowych odprowadzanych do ścieków.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411146 (22) 2015 02 09

(51) C07C 35/18 (2006.01)

 C07D 301/12 (2006.01)

 C07C 29/48 (2006.01)

 B01J 23/745 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA; MICHALKIEWICZ BEATA; 

MAKUCH EDYTA; MŁODZIK JACEK

(54) Sposób otrzymywania alkoholu perillowego
(57) Sposób otrzymywania alkoholu perillowego polegający 

na utlenianiu limononu za pomocą 60% roztworu wodnego nad-

tlenku wodoru lub 6 M roztworu wodoronadtlenku t-butylu w de-

kanie, w temperaturze 70°C, w czasie od 0,5 h do 48 h, w obecności 

metanolu jako rozpuszczalnika o stężeniu w mieszanie reakcyjnej 

wynoszącym 95% masowych, pod ciśnieniem atmosferycznym, 

przy stosunku molowym limonen: utleniacz 1:2, charakteryzuje 

się tym, że utlenianie limonenu prowadzi się w obecności katali-

zatorów w postaci węgla aktywnego impregnowanego żelazem, 

o zawartości żelaza od 0,01 - 45% masowych, w ilości 0,5 - 5% maso-

wych w mieszaninie reakcyjnej, przy czym surowce wprowadza się 

w następującej kolejności: katalizator, limonen, metanol, a utleniacz 

wprowadza się dopiero po osiągnięciu przez roztwór reakcyjny 

temperatury reakcji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411198 (22) 2015 02 11

(51) C07D 239/69 (2006.01)

 C07C 63/24 (2006.01)

 C07C 205/11 (2006.01)
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(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA 

TRZEBIATOWSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK, 

Wrocław; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) POGODA DOROTA; VIDENOVA-ADRABIŃSKA VENETA; 

JANCZAK JAN

(54) Kokryształ 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-
-2-ylo)-benzeno-1-sulfonamid-kwas 5-nitro-
-1,3-benzenodikarboksylowy oraz sposób jego 
wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-

-ylo)-benzeno-1-sulfonamid-kwas 5-nitro-1,3-benzenodikarboksy-

lowy o wzorze 1, który znajduje zastosowanie w przemyśle 

farmaceutycznym. Ujawniono również sposób wytwarzania 

kokryształu 4-amino-N-(4,6-dimetylopitymidyn-2-ylo)-benzeno-1- 

-sulfonamid-kwas 5-nitro-1,3-benzenodikarboksylowego o wzorze 1 

polegający na tym, że 0,1 mmol 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-

-2-ylo)-benzeno-1-sulfonamidu i 0,1 mmol kwasu 5-nitro-1,3-be-

nzenodikarboksylowego umieszcza się, korzystnie w moździerzu 

agatowym, po czym uciera się z 2 kroplami acetonitrylu przez 

około 1 minutę Następnie całość rozpuszcza się w 8 - 10 ml ace-

tonitrylu oraz poddaje działaniu ultradźwięków przez 2 - 6 sekund, 

w kolejnym etapie mieszaninę miesza się szybkością 100 - 300 rpm 

przez około 5 do 15 minut w temperaturze pokojowej, klarowny 

roztwór pozostawia w celu powolnego odparowania rozpuszczal-

nika w temperaturze 18 - 20°C, po czym po 4 do 6 dniach uzyskuje 

się kokryształ 4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-benzeno-

-1-sulfonamid-kwas 5-nitro-1,3-benzenodikarboksylowy w postaci 

jasnożółtych kryształów o regularnym kształcie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411199 (22) 2015 02 11

(51) C07D 239/69 (2006.01)

 C07F 9/38 (2006.01)

 C07C 205/11 (2006.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA 

TRZEBIATOWSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK, 

Wrocław; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) POGODA DOROTA; VIDENOVA-ADRABIŃSKA VENETA; 

JANCZAK JAN

(54) Kokryształ sulfametazyny z sulfometazinium-bis-
-4-nitrobenzenosfosfonianem oraz sposób jego 
wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy kokryształu sulfametazyny z sulfametazi-

miun-bis-4-nitrobenzeno- fosfonianem o wzorze 1, który znajduje 

zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Ujawniono również 

sposób wytwarzania kokryształu sulfametazyny z sulfametazi-

miun-bis-4-nitrobenzenofosfonianem charakteryzujący się tym, 

że 0,1 mmol sulfametazyny i 0,1 mmol kwasu 4-nitrobenzeno-

fosfonowego umieszcza się korzystnie w moździerzu agatowym, 

po czyni uciera się z 2 kroplami rozpuszczalnika przez około 1 mi-

nutę, następnie całość rozpuszcza się w 10 ml wybranego rozpusz-

czalnika lub mieszaniny składającej się z 5 ml wybranego rozpusz-

czalnika oraz 3 ml wody. Następnie roztwór miesza się szybkością 

100 - 300 rpm przez około 10 - 20 minut w temperaturze 50°C, 

po czym klarowny roztwór pozostawia się w celu powolnego od-

parowania rozpuszczalnika w warunkach temperatury pokojowej, 

w wyniku czego po 2 do 4 dniach uzyskuje się kokryształ sulfame-

tazyny z sulfametazimiun-bis-4-nitrobenzenofosfonianem w po-

staci pomarańczowych kryształów w kształcie igieł.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411200 (22) 2015 02 11

(51) C07D 239/69 (2006.01)

 C07C 309/01 (2006.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA 

TRZEBIATOWSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK, 

Wrocław; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) POGODA DOROTA; VIDENOVA-ADRABIŃSKA VENETA; 

JANCZAK JAN

(54) Krystaliczna sól 4-metylobenzenosulfonian-4-
-amino-n-(4,6-dimetylopirydyn-2-ylo)-benzeno-1-
-sulfonamidu oraz sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy krystalicznej soli 4-metylobenzeno-

sulfonian-4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-benzeno-1-

-sulfonamidu o wzorze 1, która znajduje zastosowanie w przemyśle 

farmaceutycznym. Ujawniono również sposób wytwarzania soli 

4-metylobenzenosulfonian-4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-

-ylo)-benzeno-1-sulfonamidu, charakteryzujący się tym, że 0,1 mmol 

4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-benzeno-1-sulfonamidu 

i 0,1 mmol kwasu 4-metylobenzenosulfonowego miesza się 

z 5 - 8 ml metanolu lub etanolu oraz 2 - 5 ml acetonitrylu, całość 

miesza się z szybkością 100 - 300 rpm przez około 10 do 20 minut 

w temperaturze 60 - 80°C. Następnie klarowny roztwór pozostawia 

w celu powolnego odparowania rozpuszczalnika w warunkach 

temperatury pokojowej, po czym po 3 do 6 dniach uzyskuje się sól 

4-metylobenzenosulfonian-4-amino-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-

-ylo)-benzeno-1-sulfonamidu w postaci żółtych kryształów.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411197 (22) 2015 02 11

(51) C07D 277/52 (2006.01)

 C07D 213/61 (2006.01)

 C07D 213/73 (2006.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 

STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA 

TRZEBIATOWSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK, 

Wrocław; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) POGODA DOROTA; VIDENOVA-ADRABIŃSKA VENETA; 

JANCZAK JAN

(54) Kokryształ 4-amino-n-(1,3-triazol-2-ylo)-benzenosul-
fonamid-5-chloro-2-aminopirydyna oraz sposób 
jego wytwarzania

(57) Zgłoszenie dotyczy 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-ylo)-benzeno-

sulfonamid-5-chloro-2-aminopirydyny o wzorze 1, który znajduje 

zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Zgłoszenie ujawnia 

również sposób wytwarzania kokryształu 4-amino-N-(1,3-tiazol-

2-ylo)-benzenosulfonamid-5-chloro-2-aminopirydyny o wzorze 1, 

charakteryzujący się tym, że 0,1 mmol 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-ylo)-

-benzenosulfonamid i 0,1 mmol 5-chloro-2-aminopirydyny umiesz-

cza się, korzystnie w moździerzu agatowym, po czym uciera się 

z 2 kroplami acetonitrylu przez około 1 minutę, następnie całość 

rozpuszcza się w 8 - 10 ml acetonitrylu, miesza się szybkością 

100-300 rpm przez około 15 do 30 minut w temperaturze 60 - 

80°C, w kolejnym etapie klarowny roztwór ochładza się do tem-

peratury pokojowej i pozostawia w celu powolnego odparowania 

rozpuszczalnika w warunkach temperatury pokojowej, po czym 

po 4 do 6 dniach uzyskuje się kokryształu 4-amino-N-(1,3-tiazol-

2-ylo)-benzenosulfonamid-5-chloro-2-aminopirydyna w postaci 

jasnopomarańczowych kryształów.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411139 (22) 2015 02 02

(51) C07D 295/16 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk

(72) WNUK ELŻBIETA MAGDALENA; 

NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN; 

OSSOWSKI TADEUSZ; WIETRZYK JOANNA

(54) Nowe pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-
-antrachinonu funkcjonalizowane kwasowymi 
aminokwasami i sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1-(piperazyn-1-

-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowanych kwasowymi amino-

kwasami o aktywności przeciwnowotworowej i sposobu ich otrzy-

mywania. Nowa pochodna 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu 

funkcjonalizowana kwasowymi aminokwasami charakteryzuje się 

tym, że stanowi ją kwas 1-(4-L-asparaginylopiperazyn-1-ylo)-9,10-

-antrachinonowy o wzorze 1. Ujawniono także sposób otrzymywa-

nia nowej pochodnej 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funk-

cjonalizowanej kwasowymi aminokwasami.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411140 (22) 2015 02 02

(51) C07D 295/16 (2006.01)

 C07D 403/06 (2006.01)

 A61K 31/4025 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk

(72) WNUK ELŻBIETA MAGDALENA; 

NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN; 

OSSOWSKI TADEUSZ; WIETRZYK JOANNA

(54) Nowe pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-
-antrachinonu funkcjonalizowane wybranymi 
aminokwasami i sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek ujawnia nowe pochodne o aktywności prze-

ciwnowotworowej oparte na bazie 9,10-antrachinonu. Pochod-

na 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu funkcjonalizowana 

wybra-nymi aminokwasami charakteryzuje się tym, że stanowi 

ją 1-(4-L-asparaginylopiperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinon o wzo-

rze 1. Rozwiązanie dotyczy także sposobu otrzymywania 1-(4-L-

-asparaginylopiperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu, który polega 

na tym, że przeprowadza się reakcję w dichlorometanie w czasie 

24 godzin, w kilku kolejnych etapach.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411141 (22) 2015 02 02

(51) C07D 295/16 (2006.01)

 C07D 403/02 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk

(72) WNUK ELŻBIETA MAGDALENA; 

NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN; 

OSSOWSKI TADEUSZ; WIETRZYK JOANNA

(54) Nowe pochodne 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-
-antrachinonu funkcjonalizowane zasadowymi 
aminokwasami i sposób ich otrzymywania

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1-(piperazyn-1-

-ylo)-9,10-antrachinonu sfunkcjonalizowanych zasadowymi ami-

nokwasami i sposobu ich otrzymywania. Ujawniono nowe środki 

o aktywności przeciwnowotworowej oparte na 9,10-antrachino-

nie. Nowa pochodna 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10 antrachinonu funk-
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cjonalizowana zasadowymi aminokwasami charakteryzuje się 

tym, że stanowi ją 1-(4-L-lizynylopiperazyn-1-yl)-9,10-antrachinon 

o wzorze 1. Sposób otrzymywania nowej pochodnej 1-(pipera-

zyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu sfunkcjonalizowanej zasadowymi 

aminokwasami polega na tym, że w celu otrzymania 1-(4-L-lizy-

nylopiperazyn-1-yl)-9,10-antrachinonu, przeprowadza się reakcję 

w dichlorometanie w czasie 24 godzin, w kilkuetapowym proce-

sie technologicznym.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411213 (22) 2015 02 09

(51) C07D 295/088 (2006.01)

 C11D 1/92 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań

(72) WIECZOREK DARIA; STASZAK KATARZYNA; 

DOBROWOLSKI ADAM; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA

(54) Nowe związki 1-alkilo-1-
sulfonianopropanopiperydyniany oraz sposób 
otrzymywania tych związków

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki 1-alkilo-1-sulfo-

nianopropanopiperydyniany oraz sposób otrzymywania tych związ-

ków, mających zastosowanie w chemii gospodarczej i w środkach 

higieny osobistej. Nowe 1-alkilo-1-sulfonianopropanopiperydyniany 

o ogólnym wzorze 1, charakteryzują się tym, że R oznacza łańcuch 

n-alkilowy przy atomie azotu piperydyny o różnej liczbie atomów 

węgla wynoszących 10 albo 12 albo 14 albo 16. Sposób ich otrzy-

mywania polega na tym, że N-alkilopiperydynę gdzie R oznacza 

łańcuch n-alkilowy przy atomie azotu piperydyny o różnej liczbie 

atomów węgla wynoszących 10 albo 12, albo 14 albo 16 podda-

je się reakcji z 1,3-propanosultonem w stosunku molowym 1 : 1, 

w obecności octanu etylu w temperaturze co najmniej 20°C.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 11 02

A1 (21) 411214 (22) 2015 02 09

(51) C07D 295/088 (2006.01)

 C11D 1/92 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań

(72) WIECZOREK DARIA; STASZAK KATARZYNA; 

DOBROWOLSKI ADAM; KWAŚNIEWSKA DOBRAWA

(54) Nowe związki 1-alkilo-1-sulfonianobutanopipe-
rydyniany oraz sposób ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki 1-alkilo-1-

-sulfonianobutanopiperydyniany oraz sposób ich otrzymywania, 

mających zastosowanie w chemii gospodarczej i w środkach hi-

gieny osobistej. Nowe 1-alkilo-1-sulfonianobutanopiperydyniany 

o ogólnym wzorze 1, charakteryzują się tym, że -R oznacza łańcuch 

n-alkilowy przy atomie azotu piperydyny o różnej liczbie atomów 

węgla wynoszących 10 albo 12, albo 14, albo 16. Sposób ich otrzy-

mywania polega na tym, że N-alkilopiperydynę gdzie R oznacza 

łańcuch n-alkilowy przy atomie azotu piperydyny o różnej liczbie 

atomów węgla wynoszących 10 albo 12, albo 14, albo 16 podda-

je się reakcji z 1,4-butanosultonem, w stosunku molowym 1 : 1, 

w obecności octanu etylu, w temperaturze co najmniej 20°C.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 03 30

A1 (21) 411142 (22) 2015 02 02

(51) C07D 295/116 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk

(72) WNUK ELŻBIETA MAGDALENA; 

NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN; 

OSSOWSKI TADEUSZ; WIETRZYK JOANNA

(54) Nowe pochodne 9,10-antrachinonu zawierające 
grupę hydroksylową i piperazynę i sposób 
ich otrzymywania

(57) Ujawniono nowe środki o aktywności przeciwnowotworowej 

oparte na 9,10-antrachinonie. Nowa pochodna 9,10-antrachinonu 

zawierająca grupę hydroksylową i piperazynę charakteryzuje się 

tym, że stanowi ją 1-hydroksy-4-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinon 

o wzorze 1. Sposób otrzymywania nowej pochodnej 9,10-antra-

chinonu zawierającej grupę hydroksylową i piperazynę polega 

na tym, że w celu otrzymania 1-hydroksy-4-(piperazyn-1-ylo)-9,10-

-antrachinonu przeprowadza się reakcję w toluenie w czasie oko-

ło 48 godzin w temperaturze około 80°C, kontrolując przebieg 

reakcji na płytkach TLC przy zastosowaniu jako układ rozwijający 

DCM :  MeOH w stosunku objętościowym 5 : 0,2, po czym po upły-

wie około 48 godzin z mieszaniny poreakcyjnej usuwa się węglan 

potasu, następnie toluen, a powstałą w ten sposób suchą pozosta-

łość rozpuszcza się w chlorku metylenu i przemywa wodą techno-

logiczną chemicznie i bakteriostatycznie unieczynnioną, uzyskaną 

warstwę organiczną suszy się bezwodnym MgSO4 i odparowuje 

rozpuszczalnik na wyparce próżniowej i z tak otrzymanej miesza-

niny izoluje się produkt z wykorzystaniem chromatografi i kolum-

nowej na żelu krzemionkowym, jako eluent stosując początkowo 

sam chlorek metylenu, a następnie mieszaninę chlorek metylenu-

-metanol o wzrastającej ilości metanolu, po czym frakcję zawie-

rającą pożądany produkt doczyszcza się stosując wysokosprawną 

chromatografi ę cieczową w układzie faz odwróconych w skali pre-

paratywnej (RP-HPLC).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 414145 (22) 2015 09 29

(51) C07D 471/04 (2006.01)

 C07F 15/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) MALIK MAGDALENA; MICHALSKA-FĄK DANUTA
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(54) Cis-bis(6-chloroimidazo[1,2-a]pirydyna)
dichloroplatyna(II) oraz sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest cis-bis(6-chloroimidazo[1,2-a]-

pirydyna)platyna(II), cis-[PtCl2(C7H5N2Cl)2] o wzorze 1 oraz sposób 

jej wytwarzania. Sposób otrzymywania cis-bis(6-chloroimidazo[1,2-a]-

pirydyna)platyna(II), cis-[PtCl2(C7H5N2Cl)2], polega na tym, że wod-

ny roztwór K2[PtCl4] miesza się z uprzednio rozpuszczonym 

w wodzie KI, następnie dodaje się etanolowy roztwór 6-chloroimi-

dazo[1,2-a]pirydyny. Otrzymany produkt cis-bis(6-chloroimidazo[1,2-a]-

pirydyna)dijodoplatyna(II), cis-[PtI2(C7H5N2CL)2], poddaje się reakcji 

z AgNo3, po czym w końcowym etapie syntezy odsącza się wy-

trącony osad AgI, a do przesączu zawierającego azotan cis-bis(6-

-chloroimidazo[1,2-a]pirydyna)platyny(II), cis-[Pt(C7H5N2Cl)2](NO3)2, 

dodaje się roztwór KCl w celu otrzymania produktu końcowe-

go, tj. cis-bis(6-chloroimidazo[1,2-a]pirydyna)dichloroplatyna(II), 

cis-[PtCl2(C7H5N2CL)2].

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411260 (22) 2015 02 12

(51) C07F 9/53 (2006.01)

 C07C 211/63 (2006.01)

 C07C 211/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, 

Częstochowa

(72) DRABOWICZ JÓZEF; MIROSHNICHENKO STANISLAS; 

KRASOWSKA DOROTA; CIESIELSKI WOJCIECH

(54) Ciecze jonowe, pochodne tlenków 
trzeciorzędowych fosfi n z terminalną grupą 
aminową i sposób ich wytwarzania

(57) Ujawniono ciecze jonowe, pochodne tlenków trzeciorzę-

dowych fosfi n o ogólnym wzorze [R1R2P(O)[(CH2)nNR3R4R5]+A-, 

w którym R1 i R2 są takie same lub różne i oznaczają niezależnie 

grupę alkilową lub arylową, zwłaszcza fenylową, R3R4R5R6 są takie 

same lub różne i oznaczają niezależnie atom wodoru, grupę alkilo-

wą o C1 do C6 atomach węgla, grupę arylową, zwłaszcza pierścień 

imidazolowy, przy czym co najmniej jeden podstawnik nie oznacza 

wodoru, A oznacza Cl, (CF3SO2)2N a n≥4. Przedmiotem rozwiązania 

jest także sposób wytwarzania achiralnych i chiralnych, racemicz-

nych lub enancjomerycznie wzbogaconych lub enancjomerycznie 

czystych cieczy jonowych pochodnych achiralnych lub chiralnych 

tlenków trzeciorzędowych fosfi n zawierających podstawnik al-

kilowy o liczbie atomów węgla równej 4 lub większej z terminal-

ną grupą aminową zawierających achiralny lub stereogeniczny 

atom fosforu, który polega na tym że: a) Roztwór tlenku fosfi ny 

Ω-chloroalkilowej o liczbie atomów węgla równej co najmniej 4 ra-

cemicznej lub optycznie czynnej, rozpuszczonej w rozpuszczal-

niku organicznym poddaje się działaniu wybranej aminy i izoluje 

powstające sole amoniowe przez odparowanie rozpuszczalnika,

b) Utworzone chlorki amoniowe podaje się działaniu soli metali 

alkalicznych imidku bis(trifl uorometylosulfonylowego) i izoluje po-

wstające sole tetralkiloamoniowe przez oddzielenie od wydzielo-

nego halogenku metalu alkalicznego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411238 (22) 2015 02 11

(51) C07F 9/54 (2006.01)

 A61K 31/66 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 35/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin

(72) SZACOŃ ELŻBIETA; RZĄDKOWSKA MARZENA; 

MATOSIUK DARIUSZ; DUDKA JAROSŁAW; 

KORGA AGNIESZKA; IWAN MAGDALENA

(54) Bromki 2-cyjano-3-oksy-N-podstawionych 
pochodnych butanamidu oraz sposób 
ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są bromki 2-cyjano-3-oksy-N-

-podstawione pochodne butanamidu o wzorze ogólnym 1, gdzie 

X oznacza podstawnik alifatyczny odpowiednio etyl, butyl, heksyl, 

oktyl, dodecyl. Związki o wzorze ogólnym 1 otrzymuje się w reakcji 

acylowania odpowiednich bromków 4-[(2-trifenylofosfi no)alkiloksy]

benzyloaminy, 2-cyjanoacetylooctanem etylu reakcję prowadzi się 

w środowisku rozpuszczalnika polarnego, w temperaturze pokojo-

wej przez 4 - 6 godzin, stosując proporcje molowe 1 : 1. Po zakoń-

czeniu reakcji, wytrącony osad odsącza się i oczyszcza przez kry-

stalizację z mieszaniny metanol-propan-2-ol. Pochodne o wzorze 

ogólnym 1, gdzie X oznacza podstawnik alifatyczny odpowiednio 

etyl, butyl, heksyl, oktyl, dodecyl bromku do zastosowania w lecze-

niu chorób nowotworowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411244 (22) 2015 02 11

(51) C08L 23/06 (2006.01)

 C08K 3/36 (2006.01)

 C08K 7/04 (2006.01)

 C08J 5/04 (2006.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań; 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 

SKÓRCZEWSKA KATARZYNA; 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF; 

TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) Kompozyt polimerowo-mineralny oraz sposób jego 
wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozyt polimerowo-mine-

ralny składający się z termoplastycznych tworzyw poliolefi nowych 

i włóknistego napełniacza mineralnego oraz sposób jego otrzy-

mywania. Kompozyt charakteryzuje się tym, że włóknistym napeł-

niaczem jest krzemionka włóknista zawierająca nie mniej niż 99% 

krzemionki oraz co najmniej 95% włókien o długości powyżej 

0,5 mm i nie mniej niż 45% włókien o długości powyżej 1 mm, ma-

jąca powierzchnię właściwą nie mniejszą niż 50 m2/g, gęstość ob-

jętościową 1,8 - 2,0 g/cm3 oraz stabilność termiczną nie mniejszą 

niż 900°C, otrzymana w procesie, w którym azbest chryzotylowy 

i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem 

mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azoto-

wy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie, kwas siarkowy 

lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25%, 
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w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magne-

zu zawartego w azbeście wynosił 2 : 1 do 10 : 1, korzystnie 5 : 1, 

następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się 

na 48 do 240 godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperatu-

rze 15 do 50°C, korzystnie 25 do 40°C, po czym z mieszaniny pore-

akcyjnej w znany sposób wyodrębnia się włókna krzemionkowe. 

Sposób otrzymywania kompozytu polimerowo-mineralnego po-

lega na tym, że w znanym procesie uplastyczniania, ugniatania 

i prasowania, jako włóknisty napełniacz mineralny stosuje się 

w ilości 5 - 50% wsadu krzemionkę włóknistą otrzymaną w pro-

cesie jak wyżej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411245 (22) 2015 02 11

(51) C08L 23/06 (2006.01)

 C08L 23/12 (2006.01)

 C08K 3/36 (2006.01)

 C08K 7/04 (2006.01)

 C08J 5/04 (2006.01)

(71) FUNDACJA UNIWERSYTETU 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań; 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) MAKOWSKA KATARZYNA; LIPIECKA SYLWIA; 

URBANIAK WŁODZIMIERZ; PISZCZEK KAZIMIERZ; 

SKÓRCZEWSKA KATARZYNA; 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF; TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) Kompozyt polimerowo-mineralny oraz sposób jego 
wytwarzania

(57) Ujawniono kompozyt polimerowo-mineralny składający 

się z termoplastycznych tworzyw poliolefi nowych i włóknistego 

napełniacza mineralnego oraz sposób jego otrzymywania. Kom-

pozyt charakteryzuje się tym, że włóknistym napełniaczem jest 

krzemionka włóknista zawierająca nie mniej niż 99% krzemionki 

oraz ma co najmniej 90% włókien o długości powyżej 0,5 mm 

i nie mniej niż 50% włókien o długości powyżej 1 mm, mająca 

powierzchnię właściwą nie mniejszą niż 90 m2/g, gęstość obję-

tościową 1,91+/-0,1 g/cm3 oraz stabilność termiczną nie mniejszą 

niż 900°C, otrzymana w procesie, w którym azbest chryzotylowy 

i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem 

mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azoto-

wy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie, kwas siarkowy 

lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25%, 

w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magne-

zu zawartego w azbeście wynosił 2 : 1 do 10 : 1, korzystnie 5 : 1, 

następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się 

na 48 do 240 godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperatu-

rze 15 do 50°C, korzystnie 25 do 40°C, po czym mieszaninę pore-

akcyjną przesącza się w znany sposób, korzystnie przez przesą-

czenie zawartości reaktora przez sączek szeroko porowaty, z kolei 

wyodrębnione włókna krzemionkowe przemywa się wodą de-

stylowaną i poddaje się obróbce mieszając je w nadmiarze wody 

amoniakalnej przez co najmniej dwie godziny, po czym mieszani-

nę ponownie przesącza się, przemywa wodą destylowaną i suszy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w znanym procesie 

uplastyczniania, ugniatania i prasowania, jako włóknisty napeł-

niacz mineralny stosuje się w ilości 5 - 50% wsadu krzemionkę 

włóknistą otrzymaną w procesie jak wyżej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411131 (22) 2015 02 01

(51) C09D 183/05 (2006.01)

 C07F 7/02 (2006.01)

 C09D 1/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH, 

Katowice; NANOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) KOZERA ALEKSANDER; KONOPNICKI MICHAŁ

(54) Sposób czyszczenia i/lub konserwacji witraży oraz 
kompozycja powłokowa do konserwacji witraży

(57) Sposób czyszczenia i/lub konserwacji witraży polega na tym, 

że powierzchnię witrażu oczyszcza się przy pomocy pary wodnej, 

korzystnie suchej, pod ciśnieniem korzystnie ≤ 1,013 Pa (10 atm), 

następnie witraż osusza się, korzystnie pozostawiając do samoist-

nego wyschnięcia, po czym pokrywa się go korzystnie w sposób 

natryskowy, korzystnie w temperaturze otoczenia ≥ 10°C, powłoką 

konserwująco-antystatyczną w postaci preparatu nanotechnolo-

gicznego z grupy krzemowodorowej (silany), o wielkości struktur 

≤ 1,0 • 10-7 m (100 nm), zawierającego w składzie cząsteczki krzemu. 

Kompozycja powłokowa do konserwacji witraży charakteryzuje się 

tym, że ma postać preparatu nanotechnologicznego z grupy krze-

mowodorowej (silany), o wielkości struktur ≤ 1,0 • 10-7 m (100 nm), 

zawierającego w składzie cząsteczki krzemu.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411221 (22) 2015 02 12

(51) C09J 7/02 (2006.01)

 A61B 5/117 (2006.01)

 B32B 27/00 (2006.01)

 B32B 27/08 (2006.01)

 B32B 27/32 (2006.01)

 B32B 27/36 (2006.01)

(71) MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Mysłowice

(72) SERAFIN TOMASZ

(54) Folia do zbierania śladów
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest folia daktyloskopowa wielowar-

stwowa, zawierająca podkład statyczny (7), warstwy pośrednie (4, 6) 

oraz warstwy zabezpieczające (1), charakteryzująca się tym, że war-

stwa zabezpieczająca to folia barierowa związana z warstwą sepa-

rującą (2), a warstwy pośrednie to dwie warstwy wykonane z po-

liolefi n, umieszczone z dwóch stron warstwy nośnej wykonanej 

z poliestru akrylowego wraz z warstwą koloryzującą umieszczoną 

od strony warstwy zabezpieczającej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411138 (22) 2015 02 02

(51) C09J 163/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) RUDAWSKA ANNA

(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
(57) Kompozycja klejowa charakteryzuje się tym, że składa się 

z żywicy epoksydowej w ilości 100 części wagowych, utwar-

dzacza w postaci mieszaniny poliaminoamidu i zasad Mannicha 

w ilości 50 części wagowych oraz nanonapełniacza w postaci gli-

nokrzemianu modyfi kowanego czwartorzędową solą amoniową 

w ilości 1 części wagowej. Sposób wytwarzania zmodyfi kowanej 

kompozycji klejowej polega na tym, że do ciekłej żywicy epok-

sydowej w ilości 100 części wagowych wprowadza się nanona-

pełniacz w ilości 1 części wagowej, a następnie po wymieszaniu 

wprowadza się utwardzacz, w postaci mieszaniny poliaminoami-

du i zasad Mannicha w ilości 50 części wagowych, po czym mie-

sza się kompozycję w czasie od 1 do 3 minut, korzystnie 2 minuty, 

z prędkością 460 obr./min..

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411263 (22) 2015 02 13

(51) C09J 163/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin

(72) RUDAWSKA ANNA; WARDA TOMASZ; 

HANIECKA IZABELA; JASZEK MAGDALENA; 

MATUSZEWSKA ANNA; 

STEFANIUK DAWID

(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja klejowa oraz 

sposób jej wytwarzania. Kompozycja klejowa zawierająca żywicę 

epoksydową oraz utwardzacz poliaminoamidowy, charakteryzuje 

się tym, że składa się z metabolitów pozyskiwanych z kultur grzy-

bowych w postaci liofi lizowanego płynu pohodowlanego, które 

izolowane są z grzybów z białej zgnilizny drewna w formie frakcji 

niskocząsteczkowych. Ujawniono również sposób wytwarzania 

kompozycji klejowej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411264 (22) 2015 02 13

(51) C09J 163/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin

(72) RUDAWSKA ANNA; WARDA TOMASZ; 

HANIECKA IZABELA; JASZEK MAGDALENA; 

MATUSZEWSKA ANNA; 

STEFANIUK DAWID

(54) Sposób wytwarzania modyfi kowanego kleju 
epoksydowego oraz jego zastosowanie

(57) Sposób wytwarzania modyfi kowanego kleju epoksydo-

wego polega na tym, że miesza się ze sobą żywicę epoksydową, 

utwardzacz poliaminoamidowy oraz metabolity w formie frakcji 

niskocząsteczkowych, po czym otrzymaną substancję sezonuje 

się w temperaturze 50°C przy wilgotności 50% w czasie 2 mie-

sięcy. Zastosowanie modyfi kowanego kleju epoksydowego cha-

rakteryzuje się tym, że otrzymany klej nakłada się na jedną pła-

ską powierzchnię, zaś drugą płaską powierzchnię przykłada się 

do pierwszej powierzchni i uzyskuje się połączenie klejowe, które 

sezonuje się w temperaturze 50°C przy wilgotności 50% w czasie 

2 miesięcy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411166 (22) 2015 02 04

(51) C10B 21/10 (2006.01)

(71) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(72) HUMMER WIKTOR; OLSIŃSKI MARCIN; 

PRACZKA ERYK

(54) Urządzenie do regulacji ilości podawanego 
powietrza do kanałów grzewczych baterii 
koksowniczej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do regulacji ilości 

podawanego powietrza pierwotnego i wtórnego do kanałów 

grzewczych baterii koksowniczej, w szczególności w bateriach 

koksowniczych z dolnym doprowadzeniem gazu opałowego. 

W płycie dyszowej (6) kanału podtłokowego (2), w którym prze-

pływa powietrze tłoczone z kanałów powietrzno-spalinowych (1) 

są usytuowane wziernikowe otwory (3), poprzez które, przy uży-

ciu specjalnego klucza (4) odwzorowującego pozycję otwarcia 

lub przesłonięcia każdego z otworów regulacyjnych (5) ustawia 

się położenie przesłon regulacyjnych każdego z kanałów grzew-

czych baterii.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 02 19

A1 (21) 411170 (22) 2015 02 05

(51) C10B 53/00 (2006.01)

(71) PILAWSKI MAREK, Legionowo; ZIĘTEK FILIP, Warszawa; 

PALAK IGOR, Jawidz

(72) PILAWSKI MAREK; ZIĘTEK FILIP; PALAK IGOR

(54) Reaktor pirolityczny
(57) Zgłoszenie rozwiązuje zagadnienie reaktora pizolityczne-

go, który pozwala nastawiać pożądaną temperaturę w zakresie 

od temperatury otoczenia do temperatury 2400°C, to umożliwia 

prowadzenie przykładowo procesy, takie jak: suszenie rozdrob-

nionych odpadów, odgazowanie odpadów, zgazowanie odpa-

dów, recykling molekularny odpadów metali, topienie metali, 

inne w dowolnej atmosferze gazowej lub próżni. Istota zgłoszenia 

polega na tym, że reaktor pirolityczny umieszczony jest wewnątrz 

osłonowej ceramicznej rury pionowej (1) zakończonej w dolnej 

części dnem (2) i składa się z poosiowo umieszczonych wewnątrz 

osłonowej ceramicznej rury pionowej (1), dolnego pierścienia dy-

stansującego (3) ustalającego nad nim położenie kolejno dolnego 

tygla ceramicznego (4) wyposażonego w perforowane dno (5), 

na którym umieszczony jest środkowy pierścień dystansujący (6), 

ustalający nad nim położenie kolejno środkowego tygla ceramicz-

nego (15) wyposażonego w perforowane dno (14). Środkowy pier-

ścień dystansujący (6) ma przepust boczny (7), poprzez który, wpro-

wadza się do przestrzeni ponad dolnym tyglem ceramicznym (4) 

przygotowane do termicznej obróbki materiały organiczne (8), 

zwłaszcza odpadowe. Pierścienie dystansujące (3) i (6) oraz tygle 

ceramiczne (4) i (15) wykonane są z materiału ceramicznego nie-

przewodzącego prądu elektrycznego. Ponadto w dolnym tyglu ce-

ramicznym (4) umieszczone są kształtki ceramiczne (9) wykonane 

z materiału ceramicznego przewodzącego prąd elektryczny.

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 414514 (22) 2015 10 26

(51) C11B 3/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) TIC WILHELM JAN

(54) Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, 
zwłaszcza tłuszczów odpadowych

(57) Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, zwłaszcza tłusz-

czów odpadowych, charakteryzuje się tym, że jako środek utle-

niający stosuje się roztwór wodny ditlenku chloru o stężeniu 

450  do 600 ppm dla uzyskania średniego stężenia ditlenku chloru 

w mieszaninie 100 do 200 ppm, który z tłuszczem jednocześnie 

ogrzewa się do temperatury 30 - 50°C i miesza przez 30 - 90 minut, 

następnie oddziela fazę tłuszczową od fazy wodnej, po czym fazę 

tłuszczową przemywa się wodą.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411255 (22) 2015 02 12

(51) C12C 5/02 (2006.01)

 C12C 1/00 (2006.01)

 C12C 7/00 (2006.01)

 C12C 11/00 (2006.01)

(71) BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo; OLIWA ADAM, 

Szyszkowo

(72) BARTKOWIAK ROMAN; OLIWA ADAM

(54) Sposób wytwarzania piwa z wyki
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania piwa przez 

fermentację alkoholową słodu z dodatkiem wody i chmielu, przy 

użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży, w którym surow-

cem do produkcji słodu jest ziarno wyki kosmatej (ozimej) (z jęz. ła-

cińskiego Vicia Vilosa) z gatunku roślin zielnych, którą to produkcję 

piwa przeprowadza się według tradycyjnych etapów, począwszy 

od produkcji słodu, poprzez etap produkcji brzeczki, etap fermen-

tacji burzliwej brzeczki aż do etapu rozlewu piwa. Sposób polega 

na tym, że rozlew piwa następuje bezpośrednio po skończeniu fer-

mentacji burzliwej, przy czym młode piwo refermentuje i klaruje się 

w naczyniu, w którym docelowo jest gotowe do spożycia.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411272 (22) 2015 02 13

(51) C22C 33/04 (2006.01)

(71) EUROPEAN SILICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne

(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW, CH; WILCZEK MIROSŁAW; 

PRZEGĘDZA JERZY; WYROBEK ALOJZY; BLOKESZ JAN; 

BANASIK ŁUKASZ

(54) Sposób wytwarzania niskowęglowego 
żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach 
łukowo-oporowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania niskowę-

glowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-

-oporowych. Sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrze-

mochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych, pole-

gający na prowadzeniu w atmosferze redukcyjnej, w obecności 

węgla pierwiastkowego, wytopu mieszanki wsadowej, składającej 

się z wysokowęglowego żelazochromu przeróbczego i kwarcy-

tu, okresowym spuście płynnego żelazokrzemochromu do kadzi 

spustowej i poddaniu go procesowi rafi nacji w kadzi rafi nacyjnej, 

charakteryzuje się tym, że w czasie prowadzonego spustu do kadzi 

i do kadzi rafi nacyjnej, do płynnego żelazokrzemochromu wpro-

wadza się pył krzemionkowy pochodzący z procesu oczyszczania 

gazów z pieców do produkcji stopów krzemu. Pył krzemionko-

wy zawiera co najmniej 92% wagowych amorfi cznej krzemionki, 

mającej właściwości silnie wiążące węglik krzemu, SiC i tworzący 

na powierzchni ciekłego metalu dwufazową warstwę żużla o wła-

ściwościach termoizolacyjnych, pod którym w czasie co najmniej 

120 minut utrzymywana jest temperatura płynnego żelazokrze-

mochromu w zakresie, korzystnie 1500 - 1400°C. Przy czym pył 

krzemionkowy stanowią ziarna sferyczne o powierzchni właściwej, 

korzystnie od 15 do 35 m2/g, których wielkość jest nie większa niż 

0,045 mm, a gęstość pozorna pyłu nie przekracza 250 kg/m3.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415204 (22) 2015 12 10

(51) C23C 10/28 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) PIASECKA MAGDALENA

(54) Sposób wytwarzania struktur porowatych 
na powierzchni wyrobów metalowych

(57) Sposób polega na tym, że powierzchnię wyrobu pokrywa się 

warstwą mieszaniny lutu i topnika, następnie nanosi się warstwę roz-

drobnionego metalu, korzystnie w postaci granulatu i po dociśnię-

ciu podgrzewa się oporowo. Korzystnie, podgrzewanie oporowe 

prowadzi się przy użyciu spawarki o regulowanym natężeniu prądu, 

a warstwę mieszaniny lutu i topnika nanosi się w postaci pasty.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411178 (22) 2015 02 05

(51) C23C 30/00 (2006.01)

 C23C 4/06 (2006.01)

 B32B 15/01 (2006.01)

 B05D 1/08 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI SEBASTIAN STER SERWIS, Napachanie

(72) SZYMAŃSKI SEBASTIAN

(54) Sposób nakładania warstwy antybakteryjnej 
na kształtowe powierzchnie wytworów 
będących w publicznym, wielokrotnym kontakcie 
z powierzchnią ciała człowieka

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób nakładania warstwy 

antybakteryjnej na kształtowe powierzchnie wytworów będą-

cych w publicznym, wielokrotnym kontakcie z powierzchnią ciała 

człowieka. Sposób ten ma zastosowanie do pokrywania warstwą 

antybakteryjną takich wytworów, jak: poręcze schodów, uchwy-

ty we wszystkich środkach komunikacji zbiorowej, klamki drzwi, 

wyposażenie szpitali, szkół i innych elementów, które stale są do-

tykane przez dowolną ilość osób. Sposób charakteryzuje się tym, 

że na powierzchnię wytworu, będącego kształtowym elementem 

lub powierzchnią płaską, nakłada się poprzez napawanie napoinę, 

stanowiącą warstwę ochronną, o grubości (0,2 – 0,7) mm, korzyst-

nie 0,5 mm, przy czym materiałem do wytworzenia napoiny jest 

proszek, stanowiący mieszaninę miedzi o granulacie (0,05 - 0,5) mm 

w ilości (60 - 90)%, korzystnie 75% oraz dodatków uszlachetniają-

cych w ilości (10 - 40)%, korzystnie 25%, z kolei tak nałożoną war-

stwę poddaje się obróbce wykończeniowej.

(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 411270 (22) 2015 02 14

(51) E01D 21/06 (2006.01)

(71) ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Koszajec

(72) LĘCKI JANUSZ; KOŚMIDER ANDRZEJ
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(54) Stanowisko do betonowania segmentów mostu
(57) Stanowisko do betonowania segmentów mostu, zwłaszcza 

mostu realizowanego w technologii nasuwania podłużnego, jest 

wyposażone w podłużne podpory montażowe (1) betonowane-

go segmentu oraz poprzecznice (2), na których spoczywa desko-

wanie podłużne złożone ze skrzydeł bocznych (4), usytuowanych 

równolegle po obu stronach podpór montażowych (1), i część dol-

na (5) usytuowana między podporami montażowymi (1). Skrzydła 

boczne (4) są podparte na poprzecznicach (2) za pośrednictwem 

belek podłużnych (6). Poprzecznice (2) są podparte na siłownikach 

hydraulicznych (7). Skrzydła boczne (4) są osadzone przesuwnie 

na belkach podłużnych (6) w kierunku prostopadłym do podpór 

montażowych (1) i połączone ruchowo z podporami montażowy-

mi (1) za pośrednictwem łączników klinowych (8) przytwierdzonych 

do podpór montażowych (1). Łączniki klinowe (8) mają podłużne 

otwory prowadzące (9) odchylone od pionu w kierunku podpór 

montażowych (1), a w otworach prowadzących (9) są osadzone śli-

zgowo czopy (10) połączone sztywno ze skrzydłami bocznymi (4).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 414781 (22) 2015 11 13

(51) E01F 9/00 (2016.01)

 G09F 7/18 (2006.01)

(71) MICHALCZAK ROMAN, Poznań

(72) MICHALCZAK ROMAN

(54) Znak drogowy i sposób wytwarzania znaku 
drogowego

(57) Znak drogowy zawierający kaseton zintegrowany ze słup-

kiem lub z obejmą, składający się z rdzenia nośnego i osadzonych 

na nim tarcz tworzących razem kaseton, charakteryzuje się tym, 

że tarcze (3) są połączone z rdzeniem nośnym (1) w sposób roz-

łączny łącznikami rozłącznymi. Łączniki stanowią nitonakrętki (8) 

osadzone na stałe w ściankach bocznych (4) rdzenia nośnego (1) 

i wkręty mocujące (9) wkręcane w część gwintowaną nitonakrę-

tek (8) oraz samoprzylepnymi rzepami przemysłowymi (10), które 

w postaci pasków przykleja się do powierzchni wewnętrznych 

rdzenia nośnego (1) i tarcz (3). Zgłoszenie zawiera także sposób wy-

twarzania wyżej wymienionego znaku drogowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410478 (22) 2015 02 02

(51) E02B 3/12 (2006.01)

(71) WAGNER JOLANTA, Katowice

(72) WAGNER JOLANTA; LEDWOŃ ARTUR

(54) Sposób zabezpieczenia wałów 
przeciwpowodziowych

(57) Projekt dotyczy większych rzek na terenach nizinnych. Wały 

ochronne należy utworzyć przez pogłębienie koryta rzeki i obło-

żenie nasypu wydobytym materiałem. W przypadku, gdy pogłę-

bianie koryta rzeki nie jest możliwe, materiałem nasypowym może 

być ziemia z okolicznych wykopów lub worki z piaskiem. Nasypy 

należy ubić, pokryć siatką ogrodową trawienną. Posiać trawę. Na-

syp wzmocnić kotwiami plastykowo-betonowymi. Koszt inwesty-

cji: robocizna plus tanie elementy wzmocnienia grobli. Elementem 

nowatorskim jest tani, estetyczny sposób formowania wałów, 

nie wymagający użycia sprzętu ciężkiego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 416656 (22) 2016 03 28

(51) E02B 11/00 (2006.01)

 E03B 3/08 (2006.01)

(71) CZAPKA KAZIMIERZ HANDLOWO-USŁUGOWY 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I GAZOWYCH 

SANTEX, Sędziszów Małopolski

(72) CZAPKA KAZIMIERZ

(54) Modułowa studnia depresyjna
(57) Modułowa studnia depresyjna składa się z wielu segmentów 

o wysokości zazwyczaj nieprzekraczającej 2 m, przy czym segment 

dolny (1A) ma wzdłuż dolnej krawędzi nóż, a w części górnej ko-

rzystnie cztery gniazda, każde z otworem (10) na sworzeń, seg-

ment górny (1B) ma w dolnej części korzystnie cztery zamki, każdy 

z otworem na sworzeń, a w górnej części pokrywę (5) z otworem (11) 

na przewód ssawny, natomiast segment środkowy (1C). ma w czę-

ści górnej korzystnie cztery gniazda z otworem (10) na sworzeń, 

a w dolnej części korzystnie cztery zamki z otworem na sworzeń, 

a segmenty (1A, 1B i 1C) mają płaszcz wewnętrzny (2) i zewnętrz-

ny (3) i są zaopatrzone w różnej gradacji perforację (6) i po połą-

czeniu co najmniej segmentów (1A i 1B), a w przypadku głębszej 

studni co najmniej jednego segmentu (1C), konstrukcja ta może 

być osadzona w gruncie przy pomocy wibromłota, albo metodą 

studniarską, a przestrzeń pomiędzy kołnierzami wypełniana jest 

kruszywem fi ltracyjnym o odpowiednio dla określonego gruntu 

dobranej granulacji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411163 (22) 2015 02 04

(51) E04B 1/80 (2006.01)

 F24F 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; KOZIOŁ STANISŁAW; 

PRYMON MAREK

(54) Układ utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz 
budynków

(57) Układ utrzymania komfortu cieplnego w budynkach zawie-

ra elementy struktury budynku ułożonych tak, że tworzą system 

kanałów do transportu powietrza, układ przewodów powietrza 

wyposażony w wentylator (9), zespoły przepustnic (11) oraz system 

sterowania, a elementami struktury budynku są płyty gipsowe, ja-

kie mają pierwszą powierzchnię płaską oraz drugą powierzchnię 
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z odpowiednio uformowanymi rowkami, ułożone są korzystnie 

podwójną warstwą i zwrócone do siebie tak, że tworzą wentylowa-

ny zasobnik energii o dużej pojemności cieplnej oraz powierzchni 

wymiany ciepła, w którym rowki płyt gipsowych tworzą kanały 

do transportu powietrza, a zasobnik zasilany jest przyłączonym 

do niego zespołem kolektorów umieszczonych w stropie, pod stro-

pem, w podłodze albo przy podłodze pomieszczenia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411162 (22) 2015 02 04

(51) E04C 2/04 (2006.01)

 E04C 2/26 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; KOZIOŁ STANISŁAW; 

PRYMON MAREK

(54) Płyta gipsowa
(57) Płyta gipsowa, szczególnie z domieszką materiału zmienno 

postaciowego o dużej akumulacyjności energii cieplnej zwłaszcza 

do budowy wentylowanych zasobników energii cieplnej w struk-

turze budynku, charakteryzuje się tym, że wykonana jest z gipsu, 

korzystnie domieszkowanego materiałem PCM i posiada pierwszą, 

gładką płaszczyznę (4) oraz drugą płaszczyznę rowkowaną wyposa-

żoną w rowki (2), a zewnętrzna powierzchnia płaszczyzn pokryta jest 

cienką warstwą materiału (3) o dobrej wytrzymałości na rozciąganie.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411172 (22) 2015 02 05

(51) E04C 5/16 (2006.01)

 E04G 21/12 (2006.01)

(71) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Myślenice

(72) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW

(54) Zbrojenie odginane
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zbrojenie odginane. Utworzo-

ne jest ono przez wyprofi lowane w kabłąk pręty (1) zbrojeniowe 

ułożone w rynnie (3), w którym przechodzące przez otwory w dnie 

rynny (3) pręty (1) zbrojeniowe, w części wystającej ponad otwo-

ry w rynnie (3), połączone są w sposób nierozłączny z prętem (2) 

usytuowanym równolegle do rynny (3), zaś brzeg ścianki rynny (3) 

zakończony jest stopką (4) zewnętrzną, zaopatrzoną w uszczelkę.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411177 (22) 2015 02 05

(51) E04C 5/16 (2006.01)

 E04G 21/12 (2006.01)

(71) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Myślenice

(72) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW

(54) Odginane zbrojenie
(57) Odginane zbrojenie utworzone przez wyprofi lowane w ka-

błąk pręty zbrojeniowe ułożone w rynnie charakteryzuje się tym, 

że przechodzące przez otwory w dnie rynny (3) pręty zbrojenio-

we (1), w części wystającej ponad otwory w rynnie (3), połączone 

są w sposób nierozłączny z prętem (2). Rynna (3) zamknięta jest 

przesłoną.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411130 (22) 2015 02 02

(51) E04F 13/22 (2006.01)

 E04B 2/96 (2006.01)

(71) BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ,

(72) HULEWICZ ROBERT

(54) Zespół konsoli fasadowej mocowany do stropu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół konsoli fasadowej mo-

cowany do stropu, stosowany w budownictwie, zwłaszcza przy 

pokrywaniu fasad budynków segmentowymi fasadami szklanymi. 

Zespół konsoli fasadowej do mocowany do stropu, zaopatrzony 

jest w profi l nośny dla segmentów szklanej fasady i wyposażony 

jest w mocowaną do stropu budynku, podtrzymującą płytę (1) 

z usytuowanymi wzdłuż jednej skrajnej krawędzi rozmieszczony-

mi w pewnej odległości od siebie montażowymi otworami (2) 

z łącznikami (13) w postaci śrub, oraz z wykonanymi przy przeciw-

nej krawędzi, usytuowanymi także w pewnej odległości od siebie 

szczelinami (3) oraz montażowymi otworami (4). W montażowych 

otworach (4) zamontowane są podtrzymujące śruby (5) połą-

czone z podtrzymującą poprzeczką. W szczelinach (3) osadzone 

są rozłącznie nośne ramiona (7) zaopatrzone w otwory ze śrubami 

do utrzymywania mocującego profi lu segmentu fasady.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415255 (22) 2015 12 11

(51) E21B 7/02 (2006.01)

 E02F 3/36 (2006.01)

 E02F 3/96 (2006.01)
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(71) NOWAK ANDRZEJ, Terebiń

(72) NOWAK ANDRZEJ

(54) Wiertnica pozioma
(57) Wiertnica pozioma posiadająca obudowę, silnik hydrauliczny 

i uchwyt świdra charakteryzuje się tym, że do obudowy (1) przymo-

cowany jest silnik (2), zwłaszcza hydrauliczny połączony z wałem 

napędzającym uchwyt (4) świdra, zaś obudowa (1) wiertnicy, po-

siada podstawę (1a) z powierzchnią ślizgową w dolnej części, nato-

miast w górnej części odbudowy (1) znajdują się otwory montażo-

we, do zamocowania sworzni (6) mocujących wiertnicę, zwłaszcza 

do ramienia koparki.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 413905 (22) 2014 01 28

(51) E21B 17/042 (2006.01)

 F16L 15/00 (2006.01)

 F16L 15/06 (2006.01)

(31) 61/760,833 (32) 2013 02 05 (33) US

 13/827,195  2013 03 14  US

(86) 2014 01 28 PCT/US2014/013311

(87) 2014 08 14 WO14/123718

(71) ULTRA PREMIUM OILFIELD SERVICES, LTD., Houston, US

(72) JUAREZ ALEJANDRO, US

(54) Połączenie rurowe z centralnym uszczelnieniem 
kołnierzowym

(57) Układ uszczelnienia metal - metal łączący pierwszy i drugi 

człon rurowy zawiera pierwszą konfi gurację uszczelnienia na pierw-

szym członie rurowym i drugą konfi gurację uszczelnienia na dru-

gim członie rurowym. Pierwsza konfi guracja uszczelnienia zawiera 

pierwszy rowek pierścieniowy i pierwszy ząb pierścieniowy, a dru-

ga konfi guracja uszczelnienia zawiera drugi rowek pierścieniowy 

i drugi ząb pierścieniowy. Drugi ząb pierścieniowy jest umieszczo-

ny wewnątrz pierwszego rowka pierścieniowego z powierzchnią 

drugiego zęba pierścieniowego w zaczepieniu z powierzchnią 

pierwszego kołnierza pierścieniowego, określając pierwszy koł-

nierz. Pierwszy ząb pierścieniowy jest umieszczony wewnątrz 

drugiego rowka pierścieniowego z powierzchnią pierwszego zęba 

pierścieniowego w zaczepieniu z powierzchnią drugiego kołnierza 

pierścieniowego, określając drugi kołnierz. Położenia głównych 

kontaktów uszczelniających powierzchni członów są osiowo odsu-

nięte od pierwszego i drugiego kołnierza.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415213 (22) 2015 12 11

(51) E21C 35/08 (2006.01)

 E21C 35/24 (2006.01)

 G05D 1/02 (2006.01)

 G01B 11/26 (2006.01)

(31) 14/568,295 (32) 2014 12 12 (33) US

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US

(72) BOWLES CHARLES ASHENHURST, ZA

(54) Układ prowadzenia maszyny górniczej
(57) Układ prowadzenia do eksploatacji złoża materiału zawiera 

maszynę górniczą, wózek i zespół prowadzący. Maszyna górni-

cza (14) zawiera głowicę wrębową (42) i wyznacza oś wzdłużną, 

prowadzącą wzdłuż długości maszyny, oś poprzeczną, prowadzącą 

od jednego boku maszyny do jej drugiego boku, oraz oś piono-

wą, biegnącą od strony górnej maszyny do strony dolnej. Wózek 

zawiera pierwszy emiter, drugi emiter oraz trzeci emiter. Pierw-

szy emiter generuje pierwszy laser, który znajduje się w jednej li-

nii z płaszczyzną złoża. Drugi emiter generuje drugi laser, a trzeci 

emiter generuje trzeci laser. Zespół prowadzący zawiera pierwszy 

wskaźnik oraz tarczę. Pierwszy wskaźnik jest wyrównany z drugim 

laserem, a tarcza jest wyrównana z trzecim laserem. Względne po-

łożenie pierwszego wskaźnika względem drugiego lasera, jak rów-

nież tarczy względem trzeciego lasera wskazuje zorientowanie osi 

wzdłużnej, osi poprzecznej i osi pionowej względem płaszczyzny 

złoża. Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób działania ma-

szyny górniczej.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 416170 (22) 2014 07 29

(51) E21D 21/00 (2006.01)

 E21D 20/00 (2006.01)

(31) 2013902819 (32) 2013 07 30 (33) AU

 2013904972  2013 12 19  AU

(86) 2014 07 29 PCT/AU2014/000757

(87) 2015 02 05 WO15/013743

(71) DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL PTY LIMITED, 

Bennett’s Green, AU

(72) EVANS DAVID DRIVE, AU; 

HIRD DEREK COLIN, AU

(54) Zespół kotwi ciernej
(57) Zespół kotwi ciernej mający ogólnie rurowatą kotew wy-

znaczającą wnękę rozciągającą się wzdłużnie przez kotew, ma-

jącą przecięcie rozciągające się wzdłużnie wzdłuż kotwi. Przez 

wnękę przechodzi wzdłużnie trzpień. Rozszerzający element jest 

zamontowany na trzpieniu lub ukształtowany integralnie z nim, 

na przednim końcu trzpienia lub przy nim, oraz wystaje przez 

przedni koniec kotwy. Rozszerzający element ma powierzchnię 

sprzęgającą zbiegającą się w kierunku tylnego końca trzpienia. 

Łeb napędowy jest zamontowany na trzpieniu lub jest ukształto-

wany integralnie z nim, na tylnym końcu trzpienia lub przy nim. 
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Trzpień można wprawiać w ruch przez ruch obrotowy łba napę-

dowego, aby ciągnąć rozszerzający element w kierunku tylnego 

końca kotwy tak, że powierzchnia sprzęgająca sprzęga się z ko-

twą, odkształcając promieniowo na zewnątrz kotwę na jej przed-

nim końcu. Zespół kotwi ciernej może mieć środki do co najmniej 

zasadniczo uniemożliwiania ruchu obrotowego rozszerzającego 

elementu względem kotwy.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 411227 (22) 2015 02 10

(51) E21F 5/00 (2006.01)

 A62C 3/02 (2006.01)

 A62C 37/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, 

Gliwice

(72) SZKUDLAREK ZBIGNIEW

(54) Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do tłumienia wy-

buchu w korytarzowych wyrobiskach górniczych w podziemiach 

kopalń. Urządzenie ma pojemniki gaśnicze (6) i uruchamiające 

je detektory płomienia (5), zamocowane na pracującej w ko-

rytarzowym wyrobisku górniczym (2) maszynie urabiającej (1). 

Co najmniej dwa pojemniki gaśnicze (6) są zamocowane na wy-

posażonym w głowicę tnącą (3) ruchomym ramieniu maszyny 

urabiającej (1), a ich usytuowanie względem czoła przodka (4) wy-

robiska zmienia się wraz z przemieszczaniem się maszyny w ko-

rytarzowym wyrobisku górniczym (2) i ruchem ramienia. Usytu-

owanie detektorów płomienia (5) oraz pojemników gaśniczych (6) 

zapewnia, że ich zasięg działania obejmuje co najmniej obszar 

strefy wybuchu (A).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 411325 (22) 2015 02 13

(51) F01D 21/00 (2006.01)

 F01D 19/00 (2006.01)

(71) ŁUKA JERZY, Pasłęk

(72) ŁUKA JERZY

(54) Układ uzbrojenia i wybicia turbiny
(57) W normalnym stanie pracy podanie napięcia na cewki (4) 

zaworów elektromagnetycznych (1 i 2 i 3) powoduje odcięcie 

wszystkich przyłączy na tych zaworach. Wynikiem tego jest prze-

pływ czynnika z linii ciśnieniowej (8) przez zwężkę (5) do linii ci-

śnieniowej (9). Z linii ciśnieniowej (9) przez zwężkę (X, Y, Z) czyn-

nik przepływa odpowiednio do linii (I, II, III). Wynikiem tego jest 

zbudowanie ciśnienia w linii ciśnieniowej (9) (uzbrojenie turbiny) 

oraz w liniach ciśnieniowych, (I, II, III), a za tym powstanie siły hy-

drostatycznej przesuwającej suwaki zaworów suwakowych (a, b, c) 

szeregowego układu 2 z 3 w położenie umożliwiające przepływ 

czynnika do serwomotorów turbiny. Zdjęcie napięcia z trzech ce-

wek (4) zaworów elektromagnetycznych (1 i 2 i 3) powoduje prze-

sterowanie suwaków tych zaworów. Wynikiem tego jest drenaż 

linii ciśnieniowej (9) i linii (I i II i III) na zaworach elektromagnetycz-

nych. Drenaż linii ciśnieniowej (9) i linii (I i II i III) powoduje zanik siły 

hydrostatycznej na suwakach zaworów suwakowych (a i b i c), wy-

nikiem czego jest ich przesterowanie. Skutkuje to w układzie sze-

regowym 2 z 3 odcięciem i drenażem czynnika do serwomotorów 

turbiny. Zdjęcie napięcia z jednej dowolnej cewki (4) zaworów ele-

kromagnetycznych (a) lub (b) lub (c) nie powoduje zaniku ciśnienia 

w linii ciśnieniowej (9). Powoduje natomiast poprzez połączenie 

przyłącza B z przyłączem (T) zanik ciśnienia w linii doprowadzo-

nej do przyłącza B tego zaworu elektromagnetycznego, z którego 

zdjęto napięcie. Zdjęcie napięcia z dwóch dowolnych cewek (4) za-

worów elektromagnetycznych (1 i 2) lub (2 i 3) lub (3 i 1) powoduje 

zanik ciśnienia w linii (9).

(16 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411235 (22) 2015 02 11

(51) F02B 59/00 (2006.01)

 F02B 75/28 (2006.01)

(71) NEUNERT MAREK, Komorzewo

(72) NEUNERT MAREK

(54) Silnik spalinowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest czterosuwowy silnik spalinowy 

o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, z dwoma tłokami usy-

tuowanymi w jednym cylindrze. Silnik zawiera co najmniej jeden 

obrotowy cylinder (1), natomiast każdy cylinder (1) na obwodzie 

ma rozmieszczony co najmniej jeden otwór (2), stanowiący naprze-

mian zawór ssący i wydechowy, pełniący funkcję rozrządu, przy 

czym na jeden obrót cylindra, wokół własnej osi symetrii, przypada 

parzysta ilość obrotów każdego z wałów korbowych (3 i 3’) oraz 

odpowiadająca im ilość otworów (2), pełniących rolę zaworów 

ssących i wydechowych. W wersji czterech obrotów wału korbo-

wego (3 i 3’) przypadających na jeden obrót cylindra (1) wykonane 

są na obwodzie obrotowego cylindra (1) dwa otwory (2), stanowią-

ce naprzemian zawory ssące i wydechowe. W ściankach cylindra (1) 

usytuowany jest układ kanałów wypełnionych olejem do chłodze-

nia silnika. W wersji wysokoprężnej silnika ma on w cylindrze usy-

tuowany żarnik z elektrozaworem, służącym do regulacji ciśnienia 

w żarniku. Tłok (7) stanowi dwuczęściowa konstrukcja połączona 

śrubami, a w dolnej części tłoka umieszczony jest dodatkowy pier-

ścień, ułatwiający prowadzenie tłoka w cylindrze (1).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 416117 (22) 2016 02 12

(51) F03B 9/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) SZUBA BOGUSŁAW

(54) Turbina hydrokinetyczna
(57) Turbina hydrokinetyczna charakteryzuje się tym, że jako wir-

nik stosowana jest przekładnia cięgnowa z łopatkami (Ł) na cię-

gnie (C) i z co najmniej dwoma kołami, z których co najmniej jedno 

koło (KG) połączone jest z urządzeniem użytecznym.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415198 (22) 2015 12 10

(51) F15B 15/10 (2006.01)

 F16J 3/04 (2006.01)

 B25J 9/10 (2006.01)

 B25J 9/14 (2006.01)

 G12B 1/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) ŁASKI PAWEŁ; BŁASIAK SŁAWOMIR; TAKOSOGLU JAKUB; 

BRACHA GABRIEL; PIETRALA DAWID; JANECKI DARIUSZ

(54) Mięsień pneumatyczny
(57) Mięsień pneumatyczny charakteryzuje się tym, że wewnątrz 

elastycznego pęcherza (5) ma mieszek (1) zespolony z mocującymi 

przyłączami (2), przy czym w mocujących przyłączach (2) są otwo-

ry dolotowe (7) doprowadzające i odprowadzające medium robo-

cze do przestrzeni pomiędzy zewnętrzną powierzchnią mieszka (1) 

a wewnętrzną powierzchnią elastycznego pęcherza (5). Korzystnie, 

mocujące przyłącza (2) mają postać pierścieni z otworami doloto-

wymi (7), a mieszek (1) zespolony jest z wewnętrznymi powierzch-

niami pierścieni.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 414872 (22) 2015 11 20

(51) F16C 32/04 (2006.01)

 H02N 15/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce; 

ŁUKASIEWICZ ARTUR, Kielce

(72) ŁUKASIEWICZ ARTUR; MICHALSKI DARIUSZ; 

LUDWINEK KRZYSZTOF

(54) Łożysko magnetyczne
(57) Łożysko magnetyczne, w którym wał stanowi magnes mo-

nolityczny lub utworzony z magnesów ułożonych w stos, korzyst-

nie walcowych o jednakowych średnicach, charakteryzuje się tym, 

że magnesy walcowe (7) wału osadzone są w tulei (8), korzystnie 

wykonanej z niemagnetycznego materiału. Na końcu tulei za-

mocowana jest korzystnie połączeniem gwintowym nasadka (5) 

wykonana z niemagnetycznego materiału, która posiada współo-

siowe z wałem wewnętrzne gniazdo z osadzonym magnesem (12) 

korzystnie walcowym. Nasadka ta posiada zewnętrzne wybranie, 

w którym osadzony jest element (11) o sferycznej powierzchni, 

wykonany z ferromagnetyka pokrytego materiałem o wysokiej 

odporności na ścieranie, przy czym element (11) współpracuje 

z magnesem korzystnie walcowym, utrzymującym się siłami ma-

gnetycznymi w gnieździe pokrywy wykonanej z ferromagnetyka. 

Nasadka posiada powłokę bądź kapturek wykonane z paramagne-

tycznego materiału o wysokiej odporności na ścieranie.

(16 zastrzeżeń)
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A1 (21) 411237 (22) 2015 02 11

(51) F16F 15/139 (2006.01)

 F16F 15/173 (2006.01)

 F16F 15/18 (2006.01)

 F16F 9/53 (2006.01)

 F16F 7/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa; ADAPTRONICA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Łomianki

(72) HOLNICKI-SZULC JAN; MRÓZ ARKADIUSZ; FARAJ RAMI

(54) Sposób tłumienia drgań wywołanych udarem 
mechanicznym, oraz tłumik bezwładnościowy

(57) Tłumik drgań wywołanych udarem zawierający ciecz ma-

gneto - reologiczną  charakteryzuje się tym, że posiada trzpień (1), 

przejmujący uderzenie, umieszczony przesuwnie w ramie (2) i wy-

posażony w tuleję (3), o śrubowej powierzchni zewnętrznej, na któ-

rą jest nakręcony pierwszy pierścień (5) o walcowej powierzchni 

zewnętrznej, umieszczony w drugim pierścieniem (6), mającym 

śrubową powierzchnię zewnętrzną o linii śrubowej przeciwnej 

do linii śrubowej tulei (3), z którym współpracuje trzeci pierścień (7) 

o śrubowej powierzchni wewnętrznej, wyposażony dodatkowo 

w rozsuwnie osadzone obciążniki, przy czym pierścienie (5 i 6) po-

siadają w pobliżu powierzchni czołowych kołowe, symetrycznie 

usytuowane wybrania tworzące kanaliki (12), wypełnione cieczą 

magneto-reologiczną (13), oraz mają od jednego czoła, pomiędzy 

wspomnianymi pierścieniami (5 i 6), łożysko (15) ślizgowe, zaś na po-

wierzchniach łączących tuleję (3) z pierwszym pierścieniem (5) oraz 

drugi pierścień (6) z trzecim pierścieniem (7) znajdują się piezo-blo-

kery (9 i 10), a pomiędzy trzecim pierścieniem (7) a ramą (2) jest 

drugie łożysko (23) ślizgowe, ponadto pomiędzy pierwszym pier-

ścieniem (5) a drugim pierścieniem (6) są umieszczone elektroma-

gnesy (14). Przedstawiono również sposób działania tłumika.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411165 (22) 2015 02 04

(51) F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF; 

DUDEK RAFAŁ

(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy 
magnetycznej dla pokrywy zbiornika

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy ma-

gnetycznej dla pokrywy zbiornika, stosowane w budowie apara-

tury chemicznej oraz urządzeń techniki próżniowej, zawierające 

korpus, pokrywę, magnesy trwałe spolaryzowane promieniowo, 

wielokrawędziowy nabiegunnik i ciecz magnetyczną charakte-

ryzuje się tym, że wystająca cylindryczna część pokrywy zbior-

nika (2) umieszczona w pierścieniowym wgłębieniu w korpu-

sie zbiornika (1), stanowi wielokrawędziowy nabiegunnik (2a) 

z występami uszczelniającymi, wykonanymi na jego walcowych 

powierzchniach, pomiędzy którymi w pierścieniowych szczeli-

nach (δ) znajduje się ciecz magnetyczna (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411203 (22) 2015 02 09

(51) F16K 11/00 (2006.01)

(71) STANGRECIAK MICHAŁ WATERDROP, Skierniewice

(72) STANGRECIAK MICHAŁ

(54) Niskociśnieniowy elektryczny zawór obrotowy dla 
regulacji przepływu płynów w oczyszczalniach 
biologicznych

(57) Niskociśnieniowy elektryczny zawór obrotowy dla regulacji 

przepływu płynów w oczyszczalniach biologicznych zawiera kor-

pus dolny, korpus górny oraz pokrywę komory zespołu sterujące-

go, które tworzą dwukomorową przestrzeń: komorę przysłony (K1) 

i komorę zespołu sterującego (K2). Korpus górny, zamknięty jest 

pokrywą i zawiera elektro - mechaniczne elementy sterujące, które 

połączone są z przysłoną (7) umieszczoną w korpusie dolnym, wy-

posażonym w wejście zasilające oraz co najmniej jedno wyjście.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 412603 (22) 2015 06 03

(51) F21V 9/00 (2015.01)

(71) BALTMARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) KUL TADEUSZ

(54) Ekran chroniący wzrok kierowcy w pojeździe 
nocą przed oślepieniem refl ektorami pojazdu 
zbliżającego się z naprzeciwka szczególnie, gdy 
oświetla drogę źle lub wadliwie ustawionymi 
refl ektorami

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest ekran chroniący wzrok kierowcy 

przed oślepianiem w czasie jazdy nocnej przez samochody nad-

jeżdżające z naprzeciwka ze źle ustawionymi refl ektorami. Ekran 

zbudowany jest z trzech przezroczystych warstw folii koloru żół-

tego, przez które przechodząca wiązka skupionego białego świa-

tła z refl ektora załamuje się i rozbija trzykrotnie osłabiając rażenie 

oka kierowcy. Ekran poprawiający widoczność w zamglony dzień, 

zbudowany jest z dwóch warstw folii w kolorze szaro-fi oletowo-

-niebieskim. Powoduje osłabienie świecenia cząsteczek pary wod-

nej eliminując zjawisko podświetlenia mgły, co pozwala dostrzec 

wszelkie przeszkody przed nami. Właściwość tego ekranu wykorzy-

stać można podczas jazdy pod słońce jako dodatkowe osłabienie 

rażenia słonecznego.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 411826 (22) 2015 03 31

(51) F23J 15/02 (2006.01)

 F23J 13/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) MICHORCZYK PIOTR; MICHORCZYK BARBARA

(54) Urządzenie do kompleksowego odpylania 
i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania 
różnych nośników energii w instalacjach 
grzewczych

(57) Urządzenie zamocowane jest na zewnątrz przewodu spa-

linowego (1), którego kanał połączony jest otworem wlotu spa-

lin (3) z wnętrzem modułu I z zamontowanym z elektrofi ltrem (8), 

składającym się z ujemnych elektrod ulotowych (8a) i dodatnich 

elektrod (8b). Moduł I otwarty jest od spodu do zbiornika pyłów 

i sadzy (10), a od góry połączony jest z modułem II, mającym na róż-

nych poziomach wysuwane tace (13), zawierające usytuowane 

przemiennie przybrzegowe otwory przelotowe (14) spalin. Moduł 

II połączony jest z modułem III z umieszczonym w nim katalizato-

rem (15) ze spiralą grzejną (16), ponadto wnętrze modułu III połą-

czone jest z kanałem przewodu spalinowego (1) otworem wylotu 

gazu (5), w którym umieszczony jest wentylator (18), połączony z sil-

nikiem (21) elektrycznym, zamontowanym w module IV wraz z pa-

nelem zasilająco - sterującym (20), zasilającym i sterującym pracę 

urządzenia. Otwór wlotu spalin (3) i otwór wylotu gazów (5) są za-

mykane odpowiednio klapami kierująco - zamykającymi (4 i 19).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411273 (22) 2015 02 13

(51) F24D 3/12 (2006.01)

 E04C 2/38 (2006.01)

 E04F 15/02 (2006.01)

(71) STACHOWICZ JERZY, Kraków

(72) OĆWIEJA JAROSŁAW; STACHOWICZ JERZY

(54) Wielowarstwowy panel termoprzewodzący 
na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym

(57) Panel montowany jest na warstwie z wbudowanym po-

wierzchniowym źródłem ciepła, zawiera warstwę nośną (1) wyko-

naną z nienasiąkliwej, drewnopochodnej, twardej płyty pilśniowej 

oraz warstwę wierzchnią (3) z lameli drewnianej, drewnopochod-

nej, terakoty, płyty ceramicznej lub kamiennej. Między warstwą 

nośną (1) a warstwą wierzchnią (3) wklejoną ma płytę grzewczą (4), 

do której od strony warstwy nośnej (1) przylegają czoła płasko-

wników stanowiących ciepłowody (5), które wsunięte i wklejone 

są w poprzeczne szczeliny wycięte w warstwie nośnej (1) równo-

legle do jej dłuższych boków oraz o długości od nich mniejszej, 

końcami usytuowane w równych odległościach od boków pro-

stopadłych panelu. Płyta grzewcza (4) i ciepłowody (5) wykonane 

są z materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, 

zwłaszcza ze stopu aluminium lub magnezu, natomiast materiał 

z którego wykonana jest warstwa nośna (1) cechuje się wysoką 

zdolnością absorpcji ciepła, około 2000 J/(kgK) i niskim współczyn-

nikiem przewodzenia ciepła Λ < 0,4.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411208 (22) 2015 02 06

(51) F24F 3/14 (2006.01)

(71) INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) PIOTROWSKA ALICJA; WASIAK RYSZARD

(54) Sposób usuwania zysków wilgoci w obiektach 
kubaturowych zawierających w środku swobodne 
zwierciadło wodne w szczególności basenach 
z systemem wentylacyjnym stosującym zawracanie 
powietrza wentylacyjnego

(57) Zawilgacanie budynków i zapewnienie komfortu wentyla-

cyjnego w budynkach kubaturowych zawierających swobodne 

zwierciadło wody (1) jest problemem. Konieczne jest usuwanie 

zysków wilgoci. Sposób polega na szeregowej kombinacji osusza-

nia obiegowego powietrza wentylacyjnego poprzez zastosowanie 

w pierwszym etapie membrany superhydrofobowej (5), a w dru-

gim etapie hydrofi lowej (8), omywanej przez strumień powietrza 

obiegowego. Minimalizuje to ilość energii potrzebnej do usunięcia 

jednostki wody.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411179 (22) 2015 02 05

(51) F24F 13/02 (2006.01)

 F16L 23/032 (2006.01)

 F16L 23/036 (2006.01)

(71) NIEWIEJSKI & WERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski

(72) KARBOWIAK JAROSŁAW; WERDA WOJCIECH; 

NIEWIEJSKI MAREK

(54) Sposób łączenia kanałów, zwłaszcza wentylacyjnych 
o przekroju prostokątnym i zespół do łączenia 
kanałów, zwłaszcza wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia kanałów, 

zwłaszcza wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i łącznik, 

do łączenia kanałów, zwłaszcza wentylacyjnych, o przekroju pro-

stokątnym, mający zastosowanie do szybkiego i trwałego łączenia 

odcinków kanałów wentylacyjnych w dużych obiektach budowla-

nych. Sposób charakteryzuje się tym, że wytwarza się profi l (1) o za-

rysie kształtu wewnętrznego, jak zarys zewnętrzny strefy krańcowej 

kanałów, mający na powierzchniach zewnętrznych kształtowe wy-

pusty (3) z wzdłużnymi gniazdami, przy powierzchni zewnętrznej 

profi li (1), z kolei profi l (1) łączy się ze strefę krańcową kanału, ko-

rzystnie poprzez klejenie, następnie zestawia się tak przygotowane 

krańce kanałów, osadzając między nie uszczelkę (9), zaś w gniazda, 
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stykających się wypustów (3) wprowadza się kształtowe, sprężyste 

łączniki (6). Zespół charakteryzuje się tym, że stanowi go profi l (1) 

o zarysie kształtu wewnętrznego jak zarys zewnętrzny kanałów 

połączony trwale z krańcową strefą kanałów mający na powierzch-

niach zewnętrznych kształtowe wypusty (3) z wzdłużnymi gniazda-

mi przy powierzchni zewnętrznej profi li (1), przy czym w gniazdach 

wypustów (3) ma osadzone sprężyste łączniki (6).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411158 (22) 2015 02 04

(51) F27B 9/02 (2006.01)

 F27B 9/30 (2006.01)

 F27D 3/00 (2006.01)

 C21D 9/32 (2006.01)

(71) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin

(72) FUJAK WIESŁAW; KORECKI MACIEJ; OLEJNIK JÓZEF; 

STANKIEWICZ MAREK; WOŁOWIEC-KORECKA EMILIA

(54) Piec wielokomorowy do nawęglania próżniowego 
i hartowania kół zębatych, wałków, pierścieni i tym 
podobnych detali

(57) Piec wielokomorowy do nawęglania próżniowego i hartowa-

nia kół zębatych, wałków, pierścieni i tym podobnych detali, ma 

co najmniej dwie, korzystnie trzy, równolegle ze sobą połączone ko-

mory technologiczne z potokowym przesuwem pojedynczych de-

tali. Komory te, z których jedna jest komorą nagrzewania (2a), druga 

komorą nawęglania (2b) a trzecia komorą dyfuzji (2c), są skonfi guro-

wane korzystnie w układzie pionowym i umieszczone we wspólnej 

przestrzeni próżniowej z gazoszczelnym oddzieleniem, przy czym 

w każdej z komór (2a, 2b, 2c) są zabudowane komory grzejne z izola-

cją termiczną, z grafi towym systemem grzejnym i z zabudowanym 

w trzonie mechanizmem pokracznym do potokowego przemiesz-

czania pojedynczych detali. Na końcach komór (2a, 2b, 2c) są zabu-

dowane komory transportowe (5 i 6), wyposażone w mechanizmy 

za- i wyładowcze X-Y (7a i 7b) do współpracy z poszczególnymi 

komorami technologicznymi poprzez zainstalowane na końcach 

tych komór termo- i gazoszczelne drzwi, przy czym zewnętrzny 

dostęp do komór transportowych zapewniają śluzy załadowcze 

i wyładowcze (8 i 14).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 411250 (22) 2015 02 12

(51) F41A 9/38 (2006.01)

 F41A 9/09 (2006.01)

(71) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Tarnów

(72) TYPER PAWEŁ; PANEK ZBIGNIEW; PAPIERNIK GRZEGORZ

(54) Bębnowy automat ładowania armat zwłaszcza 
armat czołgowych

(57) Bębnowy automat ładowania armat zwłaszcza armat czoł-

gowych, zawierający magazyn amunicji w postaci dwóch obro-

towych bębnów, zespół dosyłacza amunicji, zespół napędów i ze-

spół sterowania, charakteryzuje się tym, że co najmniej magazyn 

amunicji (1) stanowi uniwersalną konstrukcję modułową, możliwą 

do skonfi gurowania z pozostałymi zespołami na dowolnym wozie 

bojowym, przy czym obrotowe bębny (2) magazynu amunicji (1) 

umieszczone są równolegle w jednej obudowie, zaś zmiana łado-

wania armaty amunicją z jednego lub drugiego bębna obrotowe-

go (2) jest sterowana automatycznie i następuje poprzez poprzecz-

ne przemieszczenie magazynu amunicji (1) względem osi armaty.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411252 (22) 2015 02 12

(51) F42B 3/08 (2006.01)

 F42D 5/04 (2006.01)

 F42C 13/04 (2006.01)

 F41H 11/12 (2011.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

 IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław

(72) SZCZEPANIAK MARCIN; LUDAS MICHAŁ; 

ŚLIWIŃSKI JANUSZ; CZUBATY ŁUKASZ; KRYSIAK PIOTR

(54) Ładunek wybuchowy szerokiego rażenia
(57) Ładunek wybuchowy szerokiego rażenia przeznaczony jest 

do kontrolowanego rażenia siły żywej i uszkadzania pojazdów 

nieopancerzonych przeciwnika oraz ochrony przeciwpancernych 

zapór minowych. Ładunek zawiera stojak (1), moduły odłamkowe 

szerokiego rażenia (2), zapalnik (3), moduł sterujący (4) oraz antenę 

komunikacji radiowej (5). Stojak (1) posiada wspornik (6) z zaciskami 

śrubowymi pierwszymi (14), do którego zamontowane są nóżki (7) 

zawierające prowadnice (8) z zaciskami śrubowymi drugimi (15) 

i suwaki (9) zakończone płytkami oporowymi (10) ze szpilkami (11). 

Do wspornika (6) zamontowana jest poprzecznica (12) posiadająca 

na końcach tulejki (13) oraz uchwyt (16) z celownikiem (17) i zapalni-

kiem (3). W tulejkach (13) poprzecznicy (12) zamontowane są za po-

mocą czopów i nakrętek (19) moduły odłamkowe szerokiego raże-

nia (2). Zapalnik (3) podłączony jest do zapalników elektrycznych 

za pomocą przewodów elektrycznych pierwszych. Moduł sterują-

cy (4) połączony przewodami elektrycznymi drugimi (31) z zapalni-

kiem (3) posiada obudowę, w której umieszczony jest akumulator, 

blok elektroniki i moduł radiowy. Antena komunikacji radiowej (5) 

podłączona jest do modułu sterującego (4) za pomocą przewodu 

sygnałowego (35).

(6 zastrzeżeń)
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DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 416146 (22) 2016 02 16

(51) G01B 5/20 (2006.01)

 G01B 7/28 (2006.01)

 G01B 11/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) ADAMCZAK STANISŁAW; ZMARZŁY PAWEŁ

(54) Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości 
oraz falistości wewnętrznych powierzchni 
cylindrycznych

(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że na górnej części korpu-

su (1) jest osadzony suwliwie zespół napędowy (10), wyposażony 

we wrzeciono z głowicą pomiarową (14), przy czym płaszczyzna 

symetrii pryzmy pomiarowej (8) i płaszczyzna symetrii zespołu 

napędowego (10) są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Korzyst-

nie, głowica pomiarowa (14) ma postać cylindrycznego korpusu, 

do którego, prostopadle do jego osi, zamocowane są trzy czujniki 

pomiarowe rozmieszczone względem siebie tak, że oś pierwsze-

go czujnika usytuowana jest w stosunku do osi drugiego czujnika 

korzystnie pod kątem 60°, natomiast oś trzeciego czujnika w sto-

sunku do osi drugiego czujnika usytuowana jest korzystnie pod 

kątem 65°. Zespół napędowy (10) posiada występ, który osadzony 

jest suwliwie w rowku (11) korpusu (1), a stolik (6) jest usytuowany 

przesuwnie pomiędzy wspornikami (7) umocowanymi do korpu-

su (1), przy czym ze stolikiem (6) poprzez element blokujący współ-

pracuje śruba regulacyjna osadzona obrotowo w korpusie (1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411152 (22) 2015 02 03

(51) G01B 11/00 (2006.01)

(71) ELOKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KUSIAK MARKUS, DE

(54) Układ pomiarowy czasu zatrzymania elementów 
maszyn i urządzeń

(57) Układ pomiarowy czasu zatrzymywania elementów maszyn 

i urządzeń wykorzystuje co najmniej jedną kamerę wizyjną (2). Ka-

mera obserwuje ruchomy element, połączony z blokiem kontro-

lno-pomiarowym (1), do którego podłączony jest licznik czasu (3) 

oraz czujnik (4). Czujnik ten daje sygnał rozpoczęcia pomiaru. Z blo-

kiem połączony jest też układ sterowania maszyny (11), do którego 

doprowadzany jest sygnał (5) służący do zatrzymania elementu 

maszyny (6).

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 07 12

A1 (21) 411269 (22) 2015 02 13

(51) G01L 13/02 (2006.01)

 G01L 13/06 (2006.01)

 G01L 19/06 (2006.01)

(71) APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) KOŁPAK RAFAŁ; MROZEK WALDEMAR

(54) Różnicowa głowica pomiaru ciśnienia
(57) Głowica zawiera czujnik ciśnienia oraz pierwszą i drugą 

szczelną przestrzeń pomiarową wypełnioną cieczą manome-

tryczną oddziałującą na elementy sensoryczne (10, 11) czujnika 

ciśnienia. Przestrzenie pomiarowe rozdzielone są membraną prze-

ciążeniową i odseparowane od źródeł mierzonych ciśnień (P1, P2) 

odpowiednio pierwszą i drugą membraną pomiarową. Czujnik 

ciśnienia ma pierwszą (15) i drugą (16) komorę pomiarową. Każda 

z komór pomiarowych (15, 16) ma pierwsze (17, 18) i drugie (19, 20) 

wejście cieczy manometrycznej oddzielone od siebie elementem 

sensorycznym (10, 11). Pierwsza przestrzeń pomiarowa połączona 

jest z pierwszym wejściem (17) pierwszej komory pomiarowej (15) 

i z drugim wejściem (20) drugiej komory pomiarowej (16). Druga 

przestrzeń pomiarowa połączona jest z pierwszym wejściem (18) 

drugiej komory pomiarowej (16) i drugim wejściem (19) pierwszej 

komory pomiarowej (15).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411226 (22) 2015 02 10

(51) G01M 7/02 (2006.01)

 F03D 11/00 (2006.01)

 F03D 11/04 (2006.01)

 F16F 15/00 (2006.01)

 F16F 15/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MARTYNOWICZ PAWEŁ; SZYDŁO ZBIGNIEW

(54) Sposób i stanowisko do modelowego badania 
sprężystych właściwości słupowych konstrukcji 
wsporczych, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej

(57) Sposób polega na siłowym pobudzeniu drgań w dowolnie 

wybranym przekroju poprzecznym słupa sztywno utwierdzonego 
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dolnym końcem w podłożu oraz wykonaniu pomiarów czujnikami 

przemieszczeń i drgań w przekroju wymuszającym oraz w wybra-

nych punktach słupa. Badania prowadzi się przy obciążeniu górnego 

końca słupa masą równoważną masie podpieranej słupem - przy-

kładowo gondoli generatorowej - w warunkach tłumienia drgań 

górnego końca słupa przez masowy absorber energii, którego siła 

tłumienia jest zmienna w czasie rzeczywistym według zadanego 

oprogramowania elektronicznej jednostki analizującej na podsta-

wie danych z czujników pomiarowych. Stanowisko zawiera ramę 

fundamentową (4) z elementami utwierdzenia (2, 3) dolnego końca 

słupa (1) i zespół wymuszania drgań (Zd) sztywno połączony przez 

uchwyt ze słupem (1). Ponadto wyposażone jest w czujniki pomia-

rowe połączone z elektroniczną jednostką analizującą. Na górnym 

końcu słupa (1) ma zamocowaną poziomą płytę platformy z za-

budowanym na niej zestawem mas nieruchomych i zespołem 

tłumienia drgań (Zg), stanowiącym masowy absorber energii, 

który złożony jest z zestawu mas ruchomych (7), posadowionych 

na wózku (12) wodzonym po prowadnicach liniowych (14) w kie-

runku prostopadłym do osi słupa (1) i w płaszczyźnie drgań (O-O)

zespołu wymuszania (Zd). Zespół tłumienia drgań (Zg) połączony 

jest z pionową płytą platformy (5) przez element sprężysty (8) i ste-

rowany element tłumiący (9).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411134 (22) 2015 02 02

(51) G01M 17/007 (2006.01)

 A01B 63/00 (2006.01)

 B66F 7/24 (2006.01)

 B66F 7/28 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

W WARSZAWIE, Warszawa

(72) BRZÓZKO JACEK; LALIK RAFAŁ

(54) Symulator pokonywania przeszkód terenowych, 
zwłaszcza kłody leżącej i pniaka

(57) Symulator pokonywania przeszkód terenowych posiada przy-

mocowane do ramy (1) w sposób stały co najmniej dwa korpusy (3), 

w których są przesuwnie zamocowane zespoły kanałów wysuw-

nych (4) składające się z co najmniej trzech kanałów wysuwnych (5) 

i ramion (6) umieszczonych przesuwnie wewnątrz tych kanałów 

wysuwnych (5), przy czym ramiona wysuwne (6) są przymocowa-

ne w sposób stały do płyt obwodowych (7), a ponadto płyty (7) 

mają wcięcia (10), zaś w korpusach (3), w kanałach wysuwnych (5) 

oraz w ramionach (6) znajdują się współosiowe otwory (11), kołki 

ustalające (8) i kołki blokujące.

(6 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 28

A1 (21) 413581 (22) 2015 08 17

(51) G01N 3/00 (2006.01)

 G01N 3/32 (2006.01)

 G01N 3/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa

(72) KUJAWSKI WOJCIECH

(54) Urządzenie do badania trwałości drzwi
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowią je przestrzen-

na konstrukcja nośna w kształcie prostopadłościanu. W dolnej czę-

ści połączona jest ona z podstawą (2), zawierającą z przodu ramę (3) 

dostosowaną do osadzania badanych próbek. Belka pozioma (4) 

umocowana jest przesuwnie na podstawie wraz z mechanizmem 

śrubowym przesuwu belki poziomej (4). Belka pionowa (14) umoco-

wana jest przesuwnie na tylnej części ramy wraz z mechanizmem 

śrubowym przesuwu belki pionowo. Dwa zespoły obrotowe osa-

dzone są na belce poziomej (4) w obszarze obrotu badanych pró-

bek składają się z motoreduktorów (6) z silnikiem (7) i ramienia ob-

rotowego (9), osadzonego w dolnej części na motoreduktorze (6), 

a w górnej części zakończonego wysięgnikiem (10) i umieszczo-

nym w nim kątownikiem regulacyjnym (11). Dwa zespoły nacisku 

na klamkę (15) skrzydła drzwiowego osadzone są na belce piono-

wej (14). Dwa zespoły nacisku na drążek (16) drzwi przeciwpanicz-

nych osadzone są na belce pionowej (14).Ponadto urządzenie po-

siada także zespół zaczepowy skrzydła drzwiowego i zespół obrotu 

wkładki bębenkowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411175 (22) 2015 02 05

(51) G01N 21/65 (2006.01)

 G01J 5/60 (2006.01)

 G01J 3/44 (2006.01)

 G01K 11/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) JUDEK JAROSŁAW; ZDROJEK MARIUSZ; 

ŚWINIARSKI MICHAŁ; GERTYCH ARKADIUSZ
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(54) Sposób wyznaczania właściwości termicznych 
materiałów dwuwymiarowych

(57) Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów 

dwuwymiarowych, polega na tym, że próbkę materiału dwuwy-

miarowego umieszcza się pod obiektywem spektrometru rama-

nowskiego i oświetla się skupioną wiązką laserową (2) o mocy 

wystarczającej do istotnego zwiększenia temperatury lokalnej 

próbki, po czym rejestruje się widmo, z którego uzyskuje się war-

tość przyrostu temperatury. Następnie na podstawie tej wartości 

wylicza się przewodnictwo cieplne przez rozwiązanie znanego 

równania rozchodzenia się ciepła w materiale, charakteryzującego 

się tym, że pomiarów dokonuje się przy użyciu jednego obiekty-

wu o stałej wartości apertury. Po dokonaniu pomiaru dla pierwszej 

odległości (3a) próbki materiału dwuwymiarowego od płaszczyzny 

ogniska obiektywu przesuwa się próbkę w pionie zmieniając jej od-

ległość od płaszczyzny ogniska obiektywu i ponownie rejestruje się 

widmo, przy czym tę procedurę powtarza się co najmniej 2 razy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411217 (22) 2015 02 09

(51) G01N 27/00 (2006.01)

 G01N 27/407 (2006.01)

(71) RYDOSZ ARTUR, Olszanica; MARSZAŁEK KONSTANTY, 

Kraków

(72) RYDOSZ ARTUR; MARSZAŁEK KONSTANTY

(54) Mikroczujnik do gazów
(57) Mikroczujnik do gazów ma podłoże ceramiczne w formie 

płytki uformowanej w technologii LTCC. Podłoże zawiera dwie 

ceramiczne płytki LTCC (1), nałożone na siebie i wypalone w jeden 

korpus o okrągłym obrysie. Od strony skierowanej ku wykrywanym 

składnikom gazowym, na centralną część pierwszej płytki (1) są na-

niesione dwie wielopalczaste pomiarowe elektrody (3, 4) i senso-

rowa warstwa (5), a naprzeciw pomiarowych elektrod (3, 4) jest 

pomiędzy płytkami podłoża usytuowana grzewcza elektroda (6), 

podczas gdy pierwsze (7a) i drugie (7b) kontaktowe pola mikro-

czujnika są naniesione na drugą płytkę od jej zewnętrznej strony. 

Przynajmniej pierwsza płytka (1), zawiera cztery symetrycznie usy-

tuowane łukowe wybrania, skierowane od krawędzi ku środkowi 

tak, iż pozostała część płytki (1), ma zarys czteroramiennej rozety, 

w dwóch ramionach której są od zewnętrznej strony pierwszej 

płytki (1) usytuowane dwa kontaktowe pola (10) pomiarowych 

elektrod (3, 4), a w pozostałych dwóch ramionach są pomiędzy 

pierwszą (1) a drugą płytką usytuowane dwa kontaktowe pola (11) 

grzewczej elektrody (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411147 (22) 2015 02 02

(51) G01N 29/34 (2006.01)

 G01N 29/44 (2006.01)

 G01N 33/24 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz; 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) KACZMAREK MARIUSZ; DRELICH RADOSŁAW; 

PAKUŁA MICHAŁ; WITKOWSKI DAWID; 

SCHABOWICZ KRZYSZTOF; GORZELANCZYK TOMASZ

(54) Sposób bezkontaktowej kontroli jakości płyt
(57) Sposób bezkontaktowej kontroli jakości płyty (1) wykorzystu-

jący fale Lamba, polegający na pobudzeniu odpowiednim sygna-

łem elektrycznym o modulowanej liniowo częstotliwości przetwor-

nika głowicy nadawczej (2), przeznaczonego do pracy w powietrzu, 

i z którego pod kątem ostrym względem normalnej do powierzchni 

płyty i z wysokości w zakresie do 1 m jest emitowana ultradźwięko-

wa fala podłużna wzbudzająca falę Lamba w płycie (1). Jest ona na-

stępnie odbierana jako fala wyciekająca przez przetwornik głowicy 

odbiorczej (3), po czym sygnał elektryczny z przetwornika głowicy 

odbiorczej (3) jest kierowany do kanału oscyloskopu (4) i rejestro-

wany przez mikrokontroler (5). Sygnał ten jest korelowany z wyko-

rzystaniem własności transformaty Fouriera z sygnałem wycho-

dzącym z generatora, i wyznaczana jest wartość standaryzowanej 

amplitudy fali Lamba (Z) dla danej płyty. Następnie jest sprawdzany 

warunek, czy wartość Z jest w przedziale od -2 do 2 (|Z|≤2), jeżeli 

nie, to stwierdza się wadę płyty, jeżeli tak, to poszukuje się lokal-

nych spadków amplitudy sygnału w funkcji położenia płyty (1), przy 

czym jeżeli spadek ten jest większy niż 3dB w stosunku do wartości 

średniej amplitudy Ai danej płyty, to wnioskuje się o defekcie płyty 

w miejscu zarejestrowania tego spadku.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 411181 (22) 2015 02 06

(51) G01N 33/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków

(72) CHOROSZY ZENON

(54) Sposób określania mięsności na żywych 
zwierzętach w polskiej populacji bydła mięsnego

(57) Przedmiotem rozwiązania jest sposób określania mięsności 

na żywych zwierzętach w polskiej populacji bydła mięsnego przy 

użyciu aparatury ultrasonografi cznej. Wskaźnik mięsności: (WM) 

obliczany jest według wzoru: WM = 35,235 + 0,133 x POW + 0,052 x 

PUM + 0,286 x OOP.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411135 (22) 2015 02 02

(51) G01R 31/34 (2006.01)

 G01R 23/16 (2006.01)

(71) HANC ARTUR, Kraków; ŚWIĘCH MARCIN, Kraków

(72) HANC ARTUR; ŚWIĘCH MARCIN

(54) Sposób i układ diagnostyki stanu technicznego 
zespołu elektromechanicznego z wykorzystaniem 
analizy przepływu mocy elektrycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ dla diagnostyki 

stanu technicznego zespołów elektromechanicznych z wykorzy-

staniem analizy przepływu mocy elektrycznej w układzie zasilania 

tego zespołu, umożliwiający monitorowanie i diagnostykę stanu 
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technicznego silnika bez konieczności podłączania dodatkowych 

czujników drgań, przyspieszeń lub przemieszczeń montowanych 

na silniku i/lub podłączonej do niego maszynie.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411274 (22) 2015 02 13

(51) G05B 19/404 (2006.01)

 B23Q 15/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) KOWAL MICHAŁ

(54) Sposób kompensacji odkształceń termicznych 
przekładni śrubowo-tocznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest bezczujnikowy sposób kompen-

sacji odkształceń przekładni śrubowo - tocznej, w którym wyznacza 

się wartość kompensacji odkształceń termicznych przekładni śrubo-

wo-tocznej, przelicza się ją następnie na wartość błędu skoku śruby 

w danym obszarze i dalej przekazuje dane do układu sterowania, 

który na ich podstawie kompensuje wpływ odkształceń, charakte-

ryzujący się tym, że wartość kompensacji wyznacza na podstawie 

informacji o aktualnej wartości prądu, pozycji oraz prędkości osi li-

niowej uzyskanych z układu sterowania serwonapędu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411176 (22) 2015 02 05

(51) G06F 17/50 (2006.01)

 C21D 8/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) SAWICKI JACEK; WOŁOWIEC-KORECKA EMILIA; 

LIPA SEBASTIAN; DYBOWSKI KONRAD; KULA PIOTR; 

BYCZKOWSKA PAULINA

(54) Sposób prognozowania odkształceń hartowniczych 
elementów stalowych

(57) Sposób prognozowania odkształceń hartowniczych ele-

mentów stalowych w postaci tulei i walców, w procesie obróbki 

nawęglania próżniowego, polega na symulacji metodą numerycz-

ną nawęglania próżniowego zbioru elementów o geometrii po-

dobnej do geometrii elementu badanego, o określonym zakresie 

średnic wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych ze stali takiej, 

z jakiej jest wykonany badany element, przy założonych parame-

trach, a następnie symulacji metodą numeryczną podchłodzenia 

do założonej temperatury i hartowania w założonych warunkach, 

w wyniku czego uzyskuje się informację o grubości i profi lu war-

stwy nawęglonej, stężeniu powierzchniowym węgla, oraz wyzna-

czeniu krzywych chłodzenia w podwarstwach warstwy nawęglo-

nej w przyjętym zakresie temperatur. W dalszej kolejności warstwę 

nawęgloną dzieli się na podwarstwy i wyznacza średnie stężenie 

węgla w podwarstwach i wyznaczone stężenia węgla w podwar-

stwach warstwy nawęglonej oraz sporządzone uprzednio krzywe 

hartowania wprowadza się do programu, za pomocą, którego, 

w oparciu o stworzone uprzednio karty właściwości materiałowych, 

wygenerowuje się właściwości materiałowe poszczególnych pod-

warstw oraz plik wsadowy dla programu opartego na metodzie 

elementów skończonych, przy wykorzystaniu którego opracowuje 

się model dyskretny materiału gradientowego dla badanego ele-

mentu odwzorowujący geometrię tego elementu oraz wytworzo-

ną warstwę nawęglającą, podzieloną na podwarstwy, z przypisany-

mi do nich właściwościami materiałowymi, następnie wyznacza się 

zmiany wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych po nawęglaniu 

i hartowaniu i wyznacza się zależność dla numerycznego wyzna-

czenia odkształceń po procesie nawęglania próżniowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411229 (22) 2015 02 10

(51) G06Q 10/06 (2012.01)

 G06N 3/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz

(72) ROJEK IZABELA

(54) Sposób projektowania procesu technologicznego 
przy użyciu sieci neuronowych

(57) Sposób projektowania procesu technologicznego przy uży-

ciu sieci neuronowych, charakteryzuje się tym, że po wyborze ope-

racji technologicznej następuje przekazanie informacji o operacji 

technologicznej do bloków doboru obrabiarki, narzędzi i parame-

trów obróbki. Na podstawie przesłanych parametrów wejściowych 

pierwsza sieć neuronowa dobiera obrabiarkę, a druga sieć neuro-

nowa dobiera narzędzie. Wyniki tych dwóch sieci przekazywane 

są wraz z parametrami wejściowymi do trzeciej sieci neuronowej 

doboru parametrów obróbki. Wyniki wszystkich trzech sieci neuro-

nowych, czyli symbol obrabiarki, narzędzia oraz parametry obrób-

ki są przekazywane do modułu zbierającego informacje na temat 

całego projektowanego procesu technologicznego. Projektowanie 

procesu technologicznego jest zakończone w momencie wykona-

nia doborów dla wszystkich operacji technologicznych, zawartych 

w ramowym procesie technologicznym. Dla każdej operacji tech-

nologicznej buduje się oddzielne bloki sieci neuronowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411254 (22) 2015 02 12

(51) G08B 21/22 (2006.01)

 F41H 13/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ 

IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław

(72) SZCZEPANIAK MARCIN; LUDAS MICHAŁ; 

JASIŃSKI WIESŁAW; ŚLIWIŃSKI JANUSZ; 

CZUBATY ŁUKASZ; KRYSIAK PIOTR; MADEJ WIESŁAW

(54) Czujnik naciągowy
(57) Czujnik naciągowy przeznaczony jest do sygnalizowania 

pojawienia się siły żywej i pojazdów przeciwnika w ochranianej 

strefi e. Czujnik posiada obudowę (1) zamkniętą pokrywą, do której 

zamocowane są prowadnice odciągów (3), szpulki (4) z odciąga-

mi (5) i prowadnice ślizgowe (6) z umieszczonymi w nich sworz-

niami (7). Natomiast w obudowie (1) umieszczone są styczniki (8), 

z których każdy zawiera wspornik prawy (9) i wspornik lewy (10), 

w których osadzona jest oś (11). Na osi (11) zamontowana jest dźwi-

gnia (12) i sprężyna skrętowa, która jednym końcem zamocowana 

jest do dźwigni (12), a drugim końcem opiera się o dno obudowy (1). 

Sworznie (7) posiadają w przedniej części zaczepy (14), natomiast 

w tylnej części łączniki przegubowe, które połączone są z dźwi-

gniami (12). Odciągi (5) przeciągnięte są przez prowadnice odcią-

gów (3) i zamocowane jednym końcem do zaczepów (14) sworz-

ni (7). Do wspornika prawego (9) zamontowany jest mikrołącznik 

pierwszy z dźwignią pierwszą i mikrołącznik drugi (18) z dźwignią 

drugą. Obudowa (1) posiada podstawę ze wspornikiem, do którego 

zamocowane są płytki (22) z otworami (23).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411149 (22) 2015 02 03

(51) G09F 3/00 (2006.01)
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(71) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn

(72) KONCZEREWICZ ŁUKASZ; NIEMOTKO TOMASZ

(54) Opakowanie z etykietą
(57) Opakowanie z etykietą o podłożu drukowym (1) z nadrukiem 

treści informacyjnych pokrytym warstwą farb i lakierów fl eksogra-

fi cznych UV oraz z kodem promocyjnym (2) charakteryzuje się tym, 

że kod promocyjny (2) znajduje się po wewnętrznej stronie druko-

wego podłoża (1) i stykając się bezpośrednio z zewnętrzną ścianką 

opakowania (3) jest widoczny na wewnętrznej stronie półprzezro-

czystego lub przezroczystego opakowania (3).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 415790 (22) 2016 01 15

(51) H01F 7/04 (2006.01)

 B25B 11/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) BOCHNIA JERZY; KOZIOR TOMASZ

(54) Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów 
stałych podczas badania sił oddziaływania 
pomiędzy magnesami

(57) Uchwyt posiada dwie pokrywy (1), do których za pomocą 

tarcz dociskowych (2) mocowane są badane magnesy (5, 6) lub 

elementy ferromagnetyczne, przy czym magnesy (5, 6) osadzone 

są w gniazdach (3) tarcz dociskowych (2). Uchwyt wyposażony 

jest w tuleje dystansowe (7) o średnicach wewnętrznych równych 

średnicom magnesów (5, 6) i zewnętrznych równych średnicom 

gniazd (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411267 (22) 2015 02 13

(51) H01L 31/032 (2006.01)

(71) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów

(72) STANEK EDYTA; CYCOŃ DAWID

(54) Absorber oraz enkapsulant ogniwa 
fotowoltaicznego perowskitowego i sposób jego 
nanoszenia

(57) Przedmiotem wynalazku jest absorber oraz enkapsulant 

ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego i sposób nanosze-

nia tego absorbera. Absorber nanoszony na płytę szklaną TCO 

ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego charakteryzuje się 

tym, że jest to mieszanina prekursorów zawierająca w swym 

składzie jakościowo - ilościowym jodek metyloaminy (MAI), chlo-

rek metyloaminy (MACI) i jodek ołowiu PbI2 oraz γ-butyrolakton 

pełniący funkcję rozpuszczalnika, przy czym stosunek wagowy 

MAI : MACI : PbI2  = (1)  : (0,6 : 0,7) : (0,4 : 0,7), a ich łączna ilość sta-

nowi 35 - 42% wagowych użytego γ –butyrolaktonu. Natomiast 

enkapsulant nanoszony na tę płytę charakteryzuje się tym, że sta-

nowi go proszek fryty szklanej o granulacji d90 < 300 nm oraz 

α - terpineol i etyloceluloza, których stosunek wagowy wynosi 

jak (3 : 4) : (5 : 6,5) : (0,5 : 1). Z kolei sposób nanoszenia absorbera oraz 

enkapsulantu na podłoża szklane TCO ogniwa fotowoltaicznego 

perowskitowego metodą zadruku - inkjet printingu polega na tym, 

że zadruku tych podłoży absorberem i enkapsulantem dokonuje 

się w komorze drukującej za pomocą umieszczonej w niej drukar-

ki, wyposażonej w głowicę drukującą z szesnastoma piezoelek-

trycznymi dyszami, których średnice wynoszą od 7 – 9 μm, przy 

częstotliwości drukowania wynoszącej 5kHz i szerokości impulsu 

wynoszącej od 7,5 - 8,5 μs, przy czym podczas tego drukowania 

temperatura w komorze drukującej wynosi 50 - 55°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411259 (22) 2015 02 12

(51) H01M 4/38 (2006.01)

 C22C 23/06 (2006.01)

 C22C 24/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, 

Częstochowa

(72) PAVLYUK VOLODYMYR; BALIŃSKA AGNIESZKA; 

KOWALCZYK GRZEGORZ; CIESIELSKI WOJCIECH

(54) Stop układu pierwiastków ziem rzadkich, sposób 
jego wytwarzania oraz jego zastosowanie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stop układu pierwiastków ziem 

rzadkich o ogólnym wzorze R5Sn3(Li/Mg)x, w którym R oznacza 

pierwiastek ziem rzadkich zwłaszcza Zr i/lub Hf, a x oznacza liczbę 

naturalną od 0 do 1. Powyższy stop posiada dotychczas niezba-

dane właściwości elektrochemicznego litowania i magnesowania 

stopów układów R5Sn3. Przedmiotem zgłoszenia jest także zasto-

sowanie tego stopu, jako materiału elektrodowego w ogniwach 

magnezowo-jonowych oraz sposób wytwarzania stopu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411246 (22) 2015 02 11

(51) H01M 8/02 (2006.01)

 H01M 8/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa

(72) MALINOWSKI MAREK; IWAN AGNIESZKA;

PAŚCIAK GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania porowatej membrany 
kompozytowej przewodzącej protony i ogniwo 
paliwowe z membraną kompozytową przewodzącą 
protony

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania poro-

watej membrany kompozytowej przewodzącej protony i ogniwo 

paliwowe z membraną kompozytową przewodzącą protony, pra-

cujące w temperaturze powyżej 100°C. Sposób polega na tym, 

że do struktury porowatej membrany wykonanej z kopolimeru 

tetrafl uoroetenu i perfl uorowanego eteru oligowinylowego zakoń-

czonego grupą sulfonową (PFSA) wprowadza się 1 - 5% wag. po-

limeru aromatycznego w postaci poliazometiny (PAZ), korzystnie 

modyfi kowanej (PAZ1, PAZ2, PAZ3), w tym celu membranę PFSA 
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co najmniej dwukrotnie, namacza się w roztworze poliazometi-

ny w dimetyloacetamidzie o stężeniu 0,2 - 2% wag., a po każdym 

namaczaniu membranę suszy się w temperaturze 80 - 115°C przez 

1 - 10 minut. Tak otrzymaną membranę dosusza się w tempera-

turze w 100 - 140°C przez 1 - 4 godzin i poddaje procesowi ak-

tywacji. Ogniwo zawierające pomiędzy elektrodami (2) porowatą 

membranę kompozytową (1) charakteryzuje się tym, że membra-

na kompozytowa jest wykonana z kopolimeru tetrafl uoroetenu 

i perfl uorowanego eteru oligowinylowego zakończonego grupą 

sulfonową (PFSA) i poliazometiny (PAZ), przy czym zawartość po-

liazometiny w PFSA wynosi 1 - 5% wag.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411148 (22) 2015 02 03

(51) H02K 17/12 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) IWAŃSKI GRZEGORZ; MACIEJEWSKI PAWEŁ

(54) Wielofazowa prądnica indukcyjna, z trójfazowymi 
sekcjami uzwojeń stojana, z dostępnymi zaciskami 
wirnika

(57) Wielofazowa prądnica indukcyjna ma uzwojenie stojana (3) 

z dostępnymi zaciskami wielofazowymi oraz posiada więcej niż jed-

ną trójfazową sekcję uzwojeń stojana (3) przesuniętych między sobą 

o kąt α (0°-60°). Uzwojenie wirnika jest trójfazowe, z dostępnymi za-

ciskami. Uzwojenie stojana (3) jest sześciofazowe i ma dwie trójfa-

zowe sekcje (4a, 4b, 4c) i (5a, 5b, 5c). Prądnica o kącie przesunięcia 

α = 60° i takiej samej przekładni napięciowej może być stosowana 

do zasilania sześciofazowego, symetrycznego odbiornika, a prądni-

ca o kącie przesunięcia α = 30° i różnych przekładniach napięcio-

wych - do zasilania dwóch, różnych odbiorników trójfazowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411224 (22) 2015 02 10

(51) H03H 17/00 (2006.01)

 H04N 5/21 (2006.01)

 H04N 5/911 (2006.01)

(71) SZECHNIUK SŁAWOMIR, Częstochowa

(72) SZECHNIUK SŁAWOMIR

(54) Sposób redukcji zakłóceń i szumów w układach 
z dwoma torami sygnałów oraz fi ltr fazowy

(57) Opracowany sposób redukcji zakłóceń i szumów w układach 

z dwoma torami sygnałów charakteryzuje to, sygnały wejściowe(x 

i y) podaje się na sumatory napięć (SX i SY), jak również do sygna-

łów wejściowych (x i y) dodaje się składowe różnicy tych sygna-

łów (Uxy), lecz o przeciwnych zwrotach i uzyskuje pary sygnałów 

pośrednich (x1 i y1) oraz (x1’ i y1’), które podawane są na wejścia 

sumatorów mocy, odpowiedni PC1 i PC2, których napięcia wyj-

ściowe, odpowiednio (p1 i p1’) porównuje się ze średnimi war-

tościami par sygnałów (x1 i y1) oraz (x1’ i y1’), czyli odpowiednio 

wartościami (Sr i Sr’), a różnice tych sygnałów w postaci sygnałów 

różnicowych, odpowiednio (w1 i w1’) podaje się na wzmacniacze, 

odpowiednio (W1 i W1’) o wzmocnieniu (kw, kw’), których sygnały 

wyjściowe, odpowiednio (w2 i w2’) podawane są na sumatory na-

pięć, odpowiednio(SX i SY), na wyjściu których uzyskuje się sygnały 

wyjściowe (x’ i y’). Dla zespołu opracowanych dwóch takich fi ltrów 

możliwe jest osiągnięcie tłumienia wszystkich sygnałów wejścio-

wych (x i y) o jednakowych amplitudach o ponad 70 db dla różnic 

kątowych 25 - 180°, tłumienia o ponad 20 db dla różnic kątowych 

od +/-15° do +/25° oraz tłumienia o ponad 40 db dla większości 

sygnałów wejściowych o różnych amplitudach.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 411275 (22) 2015 02 14

(51) H04B 1/10 (2006.01)

 H03F 3/189 (2006.01)

 H03H 9/64 (2006.01)

(71) GZT TELKOM-TELMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(72) OWCA MICHAŁ

(54) Przedwzmacniacz do anten naziemnej telewizji 
cyfrowej

(57) Przedwzmacniacz do anten naziemnej telewizji cyfrowej ma 

między swoim wejściem i wyjściem element dopasowujący (1), 

co najmniej jeden fi ltr pasmowy (3) i wzmacniacz (4) z układem re-

gulacyjnym i charakteryzuje się tym, że zaopatrzony jest na wejściu 

w fi ltr pasmowo-zaporowy (2).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410874 (22) 2015 02 12

(51) H04B 1/38 (2015.01)

(71) KOSTYŃSKI ROMAN, Zamość

(72) KOSTYŃSKI ROMAN

(54) Transceiver z anteną ferrytową nadawczą na UKF
(57) Transceiver dalekosiężny z anteną ferrytową, nadawczą na ul-

trakrótkie fale. Zasada działania polega na, niedoskonałości ma-
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teriału jakim jest pręt ferrytowy anteny który nie jest materiałem, 

doskonale miękkim magnetycznie co jest jego zaletą. Przy prądzie 

wysokiej częstości następuje opóźnienie domenowe czyli opóź-

nienie przez przemagnesowanie. Zwój izolowanego miedzianego 

drutu powoduje powstanie podwójnych spiralnych fal em. przez 

opóźnienie domenowe. Zwykłe fale UKF mają z wysokiego masztu 

zasięg odbiorczy w promieniu 100 kilometrów a dalej rozchodzą się 

przez stacje przekaźnikowe. Zaś podwójno spiralne fale ścielą się 

naokoło Ziemi czyli są tak zwanymi falami przyziemnymi, stąd ten 

ich daleki zasięg.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411233 (22) 2015 02 10

(51) H04B 5/00 (2006.01)

 G06K 19/07 (2006.01)

(71) BAŁTRUSZEWICZ JADWIGA, Żarnowca

(72) BAŁTRUSZEWICZ JADWIGA

(54) System emulacji spersonalizowanych kart 
elektronicznych i sposób weryfi kacji emulacji 
spersonalizowanych kart elektronicznych

(57) System emulacji spersonalizowanych kart elektronicznych 

zawiera co najmniej jedno przenośne urządzenie z wyświetlaczem 

emulujące karty elektroniczne przełączane do pracy w trybie pre-

zentera i w trybie czytnika, oraz co najmniej jedno przenośne urzą-

dzenie kontrolerskie, przy czym przenośne urządzenie zawiera mo-

duł NFC i Bezpieczny Element SE z wgraną aplikacją, zaś przenośne 

urządzenie kontrolerskie zawiera urządzenie TAG NFC. Sposób we-

ryfi kacji emulacji spersonalizowanych kart elektronicznych za po-

mocą bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy przenośnym 

urządzeniem, z wyświetlaczem, emulującym karty elektroniczne, 

a urządzeniem kontrolerskim, polega na tym, że w przenośnym 

Urządzeniu z wyświetlaczem, wpisuje się Aplikację Prezentującą 

emulującą zawartość spersonalizowanej karty elektronicznej, wpi-

suje się dane spersonalizowanej karty elektronicznej do Bezpiecz-

nego Elementu SE, uruchamia się Aplikację Prezentującą emulującą 

zawartość spersonalizowanej karty elektronicznej, zapisaną w Bez-

piecznym Elemencie SE, następnie podczas kontroli uruchamia się 

aplikację i wyświetla się na wyświetlaczu Urządzenia prezentację 

danych stanowiących zawartość odpowiadającym spersonalizo-

wanej karty elektronicznej i kontroluje się prawidłowość wpisanych 

danych, po czym w przypadku zgodności danych wyłącza się apli-

kację i urządzenie przechodzi w stan czuwania, do czasu weryfi kacji 

danych zapisanych w Bezpiecznym Elemencie SE Urządzenia przez 

urządzenie kontrolerskie stanowiącego TAG lub Kartę elektronicz-

ną Kontrolerską, przy czym po zbliżeniu urządzenia kontrolującego 

do Urządzenia urządzenie kontrolujące uruchamia w Urządzeniu 

Aplikację Prezentującą, która odczytuje dane zawarte w TAG lub 

Karcie elektronicznej Kontrolera, po czym w przypadku prawidło-

wej emulacji, na ekranie Urządzenia następuje prezentacja Danych 

Sekretnych karty elektronicznej zapisanych w Bezpiecznym Ele-

mencie SE Urządzenia i/lub dane z TAG i/lub Karty elektronicznej 

urządzenia Kontrolera, zaś w przypadku fałszywych danych emulo-

wanej karty elektronicznej zapisanej w Bezpiecznym Elemencie SE 

Urządzenia, na ekranie Urządzenia albo nie wyświetlają się żadne 

dane albo/i pojawia się informacja fałszywa lub informacja o fałszy-

wości karty, po czym po odsunięcia Urządzenia od urządzenia Kon-

trolera następuje wyłączenie trybu prezentacji Danych Sekretnych 

na ekranie Urządzenia.

(20 zastrzeżeń)



II.  WZORY  UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) 123767 (22) 2015 02 05

(51) A01B 43/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH, Siedlce

(72) GUGAŁA MAREK; KAPELA KRZYSZTOF; TUROWSKI JAN; 

ZARZECKA KRYSTYNA; KRASNODĘBSKA EWA

(54) Urządzenie wychwytujące metalowe elementy 
z powierzchni gleby

(57) Wzór użytkowy dotyczy urządzenia wychwytującego me-

talowe elementy z powierzchni gleby. Urządzenie wyposażone 

jest w listwę wyrównująco - zgarniającą (1) z elektromagnesem (2) 

zaopatrzoną u dołu w zęby (6). U góry listwa wyrównująco -zgar-

niająca (1) ma uchwyty (3) służące do agregatowania urządzenia 

z maszynami rolniczymi. Elektromagnes (2) połączony jest przewo-

dem (4) z gniazdem elektrycznym (5) ciągnika.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123775 (22) 2015 02 09

(51) A44C 15/00 (2006.01)

 A44C 13/00 (2006.01)

(71) PULNIK SEWERYN PIB SREBRO, Kąty Wrocławskie

(72) PULNIK SEWERYN

(54) Zawieszka ozdobna
(57) Zawieszka ozdobna przeznaczona do stosowania jako wi-

siorek, element ozdobny kolczyka, klipsa czy bransoletki utwo-

rzona z wyposażonej w zaczep (2) ramki (1) mającej obwodowy, 

czołowy kołnierz wewnętrzny (3), za którym w ramce (1) umiejsco-

wiony jest element ozdobny (4), przy czym za elementem ozdob-

nym (4) umiejscowione są zamocowane do wewnętrznej ścianki 

ramki (1) skierowane do jej środka bolce (5), a element ozdobny (4) 

wyposażony jest w utworzone na jego obwodzie wybrania (7), 

przez które wprowadzony jest do wnętrza ramki (1) charakteryzu-

je się tym, że pomiędzy umiejscowionym w ramce (1) elementem 

ozdobnym (4), a bolcami (5) usytuowana jest blokująca wysunię-

cie się elementu ozdobnego (4) z ramki (1) utworzona z drutu 

sprężyna (6).

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 123794 (22) 2015 02 13

(51) A47C 13/00 (2006.01)

 A47C 11/00 (2006.01)

(71) FONTOWICZ AGNIESZKA, Częstochowa

(72) FONTOWICZ AGNIESZKA

(54) Mechanizm składania ławki
(57) W ujawnionym mechanizmie składania ławki, do poprzecz-

nych listew (1), przymocowane jest siedzisko (2), które składa się 

z poprzeczek (4) umieszczonych zasadniczo regularnie i wzdłużnie 

w stosunku do długości ławki. Poprzeczne listwy (1) mają kształt lite-

ry „L” o krótszej części ich ramienia skierowanej w dół. Zaś w krótszej 

części każdej z obu poprzecznych listew (1) wydrążone są otwory 

przelotowe (5), w których umieszczone są sworznie (6) łączące każ-

dą z obu poprzecznych listew (1) z odpowiadającym jej płaskowni-

kiem (7). Każdy z płaskowników (7) umieszczony jest równolegle 

do dłuższego ramienia odpowiedniej poprzecznej listwy (1). Oba 

opisane elementy, tj. poprzeczna listwa (1) oraz płaskownik (7) mają 

podobny kształt w ich zasadniczej części i są ze sobą połączone 

niejako „nożycowo”, dzięki czemu możliwy jest ruch obrotowy 

o około 270° siedziska (2) ułożonego na poprzecznych listwach (1) 

względem osi (8).

(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 123770 (22) 2015 02 05

(51) A47C 17/86 (2006.01)

(71) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica

(72) SŁOWIKOWSKI RYSZARD

(54) Podnośnik przegubowy
(57) Podnośnik przegubowy składa się z dwóch ramion (1), (2), 

połączonych trzpieniem, koniec górny ramienia dolnego (1) ma 

kształt połowy koła z wykonaną zębatką z progami na mniejszej 

średnicy. Ramię górne płaskie (2) ma kształt połowy koła prze-

chodzącego w trójkąt, który przechodzi w wydłużony prostokąt. 

Do dolnego końca ramienia (2) zamocowany jest korpus i nakładka 

połączone nitami. Korpus ma kształt graniastosłupa o podstawie 

z zaokrąglonymi wierzchołkami przechodzącego w prostokąt z wy-

braniem w kształcie części wklęsłej koła, z wgłębieniem półkolistym 

na sprężynę kształtową, dociskającą zapadkę w kształcie zbliżo-
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nym do trójkąta z wykonaną zębatką na jednym boku, wgłębieniu 

na drugim boku i zaokrąglonym wierzchołkiem. Podnośnik lewy, 

jest lustrzanym odbiciem prawego i stanowi komplet do funkcjo-

nowania mebla.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) 123760 (22) 2015 02 02

(51) B01D 27/08 (2006.01)

(71) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg

(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ

(54) Filtr powietrza wykonany z butelki PET
(57) Filtr jest połączeniem butelki PET pochodzącej z recyklingu, 

w której wycięto otwór (2) oraz wkładu fi ltrującego (3), który wpro-

wadzono do środka butelki PET (1) przez otwór (2).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123777 (22) 2015 02 09

(51) B03D 1/16 (2006.01)

(71) LUBAS POLIURETANY SPÓŁKA JAWNA W. LUBAS, L. 

LUBAS, M. LUBAS, Wieczfnia Kościelna

(72) LUBAS WIESŁAW; LUBAS LUBOMIR; LUBAS MARIUSZ; 

BŁASZKIEWICZ DOROTA

(54) Stator maszyny rotacyjnej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stator maszyny fl ota-

cyjnej. Posiada on pierścień górny i dolny połączone pionowymi 

łopatami promieniowo rozmieszczonymi na obwodzie. Pomiędzy 

łopatami utworzone są kanały, przy czym kanał (4) pomiędzy ło-

patami ma stałą szerokość. Pionowe łopaty (3) łączące górny pier-

ścień z pierścieniem dolnym zmieniają swój kształt promieniowo, 

od krawędzi zewnętrznej zmniejszając swój przekrój poprzeczny 

ku środkowi statora.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 123769 (22) 2015 02 05

(51) B09B 3/00 (2006.01)

 C02F 11/04 (2006.01)

(71) ŁUKASZEK OLA, Kolonia Pozedrze; KURTYKA MAREK, 

Katowice; BARTKIEWICZ KAROL, Kolonia Pozedrze; 

GRUSZKOŚ-KURTYKA AGNIESZKA, Katowice

(72) ŁUKASZEK OLA; KURTYKA MAREK; 

BARTKIEWICZ KAROL;

GRUSZKOŚ-KURTYKA AGNIESZKA

(54) Linia technologiczna do produkcji energii 
elektrycznej i nawozu organicznego

(57) Linia technologiczna do produkcji energii elektrycznej i na-

wozu organicznego składająca się ze zbiornika magazynowego, 

zbiornika przygotowania zasadniczego, sterylizatora, mikronizera, 

komory fermentacyjnej, połączonej z jednej strony z odsiarczalni-

kiem gazu, a z drugiej z linią produkcji nawozu charakteryzuje się 

tym, że komora (7) fermentacyjna połączona jest z suchym odsiar-

czalnikiem (10) gazu, w którym czynnikiem wiążącym jest sorbet 

haloizytowy.

(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 123780 (22) 2015 02 12

(51) B60D 1/06 (2006.01)

 B60D 1/48 (2006.01)

(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

(72) WAWRZASZEK PIOTR; TROJANOWSKI MIROSŁAW

(54) Zaczep holowniczy na wsporniku tylnym 
samochodu ciężarowego

(57) Zaczep holowniczy na wsporniku tylnym samochodu cięża-

rowego, gdzie wspornik tylny zaopatrzony jest w uchwyt ramie-

nia (1), który ma postać jarzma złożonego z trwale ze sobą zwią-

zanych przekładką łączącą (2) płyty mocującej większej (3) i płyty 

bocznej mniejszej (4), wzajemnie równoległych względem siebie 

i rozstawionych w odstępie o szerokości zbliżonej do grubości ra-

mienia wspornika (5). Uchwyty ramienia (1) w widoku z kierunku 

równoległego do powierzchni bocznej zewnętrznej (6) podłuż-

nicy ramy podwozia (7), mają kształt zbliżony do litery małe „h” 

alfabetu łacińskiego, gdzie w przestrzeni między płytą mocującą 

większą (3) i płytą boczną mniejszą (4), osadzony jest ruchowo 

na sworzniu nośnym (8) koniec wewnętrzny ramienia (9). Zmienne 

położenia ramion wspornika (5) względem uchwytów ramion (1) 

i tym samym względem ramy podwozia pojazdu (10), blokowane 

są złączami śrubowymi (11), tak w pozycji podniesionej jak i w po-

zycji opuszczonej.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123778 (22) 2015 02 10

(51) B60J 1/20 (2006.01)

(71) FAMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz

(72) BĄK JAROSŁAW

(54) Osłona dachowa pojazdów szynowych
(57) Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że owiewka (1) posia-

da sworznie śrubowe do zamocowania zespołu żeber rozmieszczo-

nych na całej długości owiewki (1). Zespół żeber tworzą dwa żebra 

połączone nierozłącznie z elementem blachy.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 123781 (22) 2015 02 10

(51) B60R 19/38 (2006.01)

 B60R 19/56 (2006.01)

(71) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

(72) WAWRZASZEK PIOTR; TROJANOWSKI MIROSŁAW; 

GŁUSZEK PAWEŁ

(54) Zderzak tylny odchylany przeznaczony zwłaszcza 
do zabudowy na samochodzie strażackim

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zderzak tylny odchyla-

ny przeznaczony zwłaszcza do zabudowy na samochodzie strażac-

kim, charakteryzujący się tym, że powierzchnia wewnętrzna lewa 

uchwytu lewego ramienia stykająca się z powierzchnią zewnętrz-

ną boczną (3) podłużnicy ramy podwozia (4) oraz powierzchnia 

wewnętrzna prawa (5) uchwytu prawego ramienia stykająca się 

z powierzchnią zewnętrzną boczną przeciwległej podłużnicy ramy 

podwozia (8), ma odsądzenie boczne płyty w postaci półki o kształ-

cie zbliżonym do kątownika, z którym to odsądzeniem bocznym 

płyty trwale związany jest wypust czołowy również o kształcie 

zbliżonym do kątownika lecz ustawionego poprzecznie względem 

kształtu kątownika odsądzenia bocznego płyty, poza tym ramiona 

wychylne zderzaka (11) składają się z kształtek wyciętych z blachy 

i trwale połączonych w pakiet.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123766 (22) 2015 02 04

(51) B62H 3/08 (2006.01)

(71) FOTEK WALDEMAR P.U.R. REKLAMA, Dziekanów Leśny

(72) KOMOROWSKI LESZEK; FOTEK WALDEMAR

(54) Urządzenie do parkowania motocykla
(57) Urządzenie do parkowania motocykla posiadające stelaż kon-

strukcyjny tworzony przez poziomą podstawę jezdną połączoną 

z pionową ścianą stabilizującą charakteryzuje się tym, że pozioma 

podstawa jezdna (1) połączona jest z szyną (2) oraz szyną (3), przy 

czym połączenie z szyną (2) następuje za pośrednictwem śruby 

umiejscowionej w otworze regulującym rozstaw, a połączenie 

z szyną (3) następuje za pośrednictwem śrub (6), z tym, że pomię-

dzy szyną (2) a szyną (3) umiejscowione są elementy rozporowe 

ze sprężynami (7) a podstawa jezdna (1) zaopatrzona jest w osie (8) 

z kółkami (9), gdzie na jednej osi (8) umiejscowiony jest zatrzask blo-

kujący (10), natomiast pionowa ściana stabilizująca (11) połączona 

jest z szyną (3) za pośrednictwem śrub (12).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1 (21) 123783 (22) 2015 02 12

(51) C12M 1/107 (2006.01)

 C02F 11/04 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) NEUGEBAUER MACIEJ

(54) Bioreaktor kontenerowy do kompostowania 
materiałów organicznych

(57) Bioreaktor kontenerowy do kompostowania materiałów 

organicznych charakteryzuje się tym, że składa się z perforowa-

nego dna (1) z układem napowietrzania składającym się ze sprę-

żarki (2) i przewodów (3), ścian bocznych kontenera (4) oraz pokry-

wy (5), do której zamontowane są wymienniki ciepła (6), połączone 

z pompą (7) i zewnętrznym odbiornikiem ciepła (8). Pokrywa (5) ma 

po bokach zamontowane dwie prowadnice (9), a ściany boczne 

kontenera (4) są łączone z dnem (1) i pokrywą (5) za pomocą stalo-

wych zatrzasków (10).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123784 (22) 2015 02 12

(51) C12M 1/107 (2006.01)

 C02F 11/04 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) NEUGEBAUER MACIEJ

(54) Bioreaktor do kompostowania odpadów 
organicznych

(57) Bioreaktor do kompostowania odpadów organicznych jest 

wyposażony w perforowane dno i charakteryzuje się tym, że perfo-

rowane dno (1) połączone jest kanałami (2) z dyfuzorem (3) i czerp-

nią powietrza (4).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1 (21) 124847 (22) 2016 02 11

(51) E03C 1/18 (2006.01)

(31) 20 2015100714.0 (32) 2015 02 13 (33) DE

(71) Franke Aquarotter GmbH, Ludwigsfelde, DE

(72) RUSER STEFAN, DE

(54) Umywalka
(57) Umywalka, mocowana do ściany, z obwodową ścianą bocz-

ną i ukształtowanym w obszarze przejściowym do ściany bocznej 

dnem, korzystnie wypukłym, charakteryzuje się tym, że ściana 

boczna (2) przynajmniej w przednim obszarze umywalki (1) rozcią-

ga się do dołu, poza obszar przejściowy do dna (3), i tam tworzy 

skierowaną do dołu, otwartą krawędź uchwytową (2’).

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 123759 (22) 2015 02 05

(51) E04F 13/06 (2006.01)

 E04F 19/02 (2006.01)

(71) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, ; MARCZAK WIESŁAW, 

Warszawa

(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW; MARCZAK WIESŁAW

(54) Listwa okapnikowa
(57) Ujawniono listwę okapnikową, która ma dwa ramiona i prze-

krój poprzeczny o kształcie ogólnym kątownika i która w pobliżu 

połączenia ramion (1, 2) po jego stronie zewnętrznej ma występ (3) 

biegnący wzdłuż listwy i zawierający rynienkę (4). Po zamontowa-

niu listwy rynienka jest skierowana do góry.

(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 123774 (22) 2015 02 06

(51) E05D 3/02 (2006.01)

(71) JUSZCZAK MARIUSZ, Warszawa; JUSZCZAK JOANNA, 

Warszawa

(72) JUSZCZAK MARIUSZ
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(54) Uchwyt zintegrowany z zawiasem, zwłaszcza 
do drzwi składanych oraz przesuwno-składanych

(57) Ujawniono uchwyt zintegrowany z zawiasem, przeznaczony 

do budowy drzwi składanych oraz przesuwno-składanych, który 

charakteryzuje się tym, iż uchwyt (1) osadzony jest na osi (2), łączą-

cej skrzydło (3) 0raz skrzydło (4) zawiasu (5).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 123773 (22) 2015 02 05

(51) F03B 1/00 (2006.01)

 F03B 3/12 (2006.01)

(71) DĘBSKI WACŁAW, Sarny Wielkie

(72) DĘBSKI WACŁAW

(54) Turbina wodna
(57) Turbina wodna charakteryzuje się tym, że ma wirnik (1), 

na krańcach którego usytuowane są przekładnie (2), korzystnie 

w postaci pompy hydraulicznej, które połączone są przewodami 

hydrauliczno-ciśnieniowymi (3) z generatorem prądu (4), przy czym 

wirnik (1) ograniczony jest elementem zabezpieczającym (5).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123764 (22) 2015 02 04

(51) F23H 15/00 (2006.01)

(71) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA BARBARA 

KOSTRZEWA, TADEUSZ KOSTRZEWA, PAWEŁ 

KOSTRZEWA, Giżcyko

(72) KOSTRZEWA PAWEŁ

(54) Ruszt kotła do spalania paliwa stałego
(57) Ruszt kotła do spalania paliwa stałego charakteryzuje się tym, 

że ma zamontowany nad rusztem (1) nieruchomy grzebień czysz-

czący, którym jest listwa (2) z zębami (3) dopasowanymi do otwo-

rów przelotowych (4) rusztu (1).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123761 (22) 2015 02 02

(51) F23K 3/14 (2006.01)

(71) KOZIEŁ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWE REMO-KOMPLEX, Czaniec

(72) KOZIEŁ ANDRZEJ

(54) Zestaw podajnika do palnika na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw podajnika 

do palnika na paliwo stałe, przeznaczony do stosowania w pie-

cach centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym w tym 

peletami. Zestaw podajnik do palnika na paliwo stałe ma komorą 

napowietrzającą (1), wewnątrz której osadzono retortę składającą 

się z obudowy (2) w kształcie kolanka mającą przelotowy kolisty 

otwór (3). Na wylocie (4) kolanka osadzony jest koronkowy pier-

ścień (4), a na nim część górna retorty (5), a koronkowy pierścień (4) 

ma kształt skorupowego stożka ściętego, na którego zewnętrznej 

pobocznicy (5) osadzono co najmniej trzy występy (6) wystające 

u góry i u dołu poza krawędzie podstaw pierścienia. Na walcowej 

powierzchni (7) części kolanka są przelotowe otwory napowietrza-

jące (8), natomiast stosunek długości części poziomej do części pio-

nowej kolanka (od przecięcia ich osi) ma się jak 3,4 do 1, a średnica 

wlotu kolanka do średnicy jego wylotu ma się jak 1 do 1,05. Nad 

otworem retorty osadzono przesuwnie na zawiesiu (9) w pionie 

wklęsły defl ektor (10), mający na swej powierzchni otwory (11) na-

powietrzające.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 124877 (22) 2016 02 19

(51) F24H 9/20 (2006.01)

 F23K 3/00 (2006.01)

 F16K 1/20 (2006.01)

(71) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA 

SKIEPKO, Włoszczowa

(72) SKIEPKO WIESŁAW

(54) Urządzenie zamykające rurę podającą paliwo sypkie 
w palnikach kotła grzewczego

(57) Urządzenie zamykające rurę podającą paliwo sypkie w palni-

kach kotła grzewczego, charakteryzuje się tym, że posiada klapę (1) 

zawieszoną wahliwie na osi (3) usytuowanej na górnej zewnętrz-

nej płaszczyźnie końcówki rury podającej (2). Rura podająca (2) 

jest usytuowana skośnie, pod kątem ostrym do zsypu (5). Wylot 

rury podającej (2) ma korzystnie płaszczyznę ścięcia odchyloną 
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od pionu o kąt α od 0 do 15°. Wylot rury podającej (2) posiada stałą 

obudowę, obejmującą wlot zsypu (5), która od góry ma odkręcaną 

pokrywę.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123765 (22) 2015 02 04

(51) F25D 23/00 (2006.01)

 F25D 25/02 (2006.01)

(71) CIENKOWSKI WIESŁAW, Warszawa

(72) CIENKOWSKI WIESŁAW

(54) Obrotowe półki do chłodziarki
(57) Obrotowe półki do chłodziarki, które w rzucie z góry mają 

kształt koła charakteryzują się tym, że w półkach (1) wewnętrz-

nych umieszczone są przelotowo co najmniej trzy słupki (2), które 

przymocowane są do najniższej półki (3) stanowiącej podstawę, 

która ma zamontowane od spodu kołka jezdne (4), poruszające się 

po szynie (5), a najwyższa półka (6) oparta jest na co najmniej trzech 

słupkach (2), przy czym na środku górnej powierzchni najwyższej 

półki (6) umiejscowiona jest blokada wywrotu (7).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 123768 (22) 2015 02 05

(51) G01N 1/02 (2006.01)

 G01N 1/08 (2006.01)

 G01N 33/24 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH, Siedlce

(72) JANKOWSKI KAZIMIERZ; CZELUŚCIŃSKI WIESŁAW

(54) Przyrząd do pobierania próbek darni wraz 
z systemem korzeniowym

(57) Wzór użytkowy dotyczy przyrządu do pobierania próbek 

darni wraz z systemem korzeniowym. Przyrząd jest zaopatrzony 

w pokrętło (1) oraz w cylinder (6) w kształcie stożka ściętego i cha-

rakteryzuje się tym, że w stojaku (4) osadzona jest tuleja (5), w której 

osadzony jest cylinder (6) mający na zewnętrznej powierzchni zwo-

je świdra.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123782 (22) 2015 02 12

(51) G01N 21/01 (2006.01)

 G01N 21/79 (2006.01)

 G01N 21/85 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) LIBECKI BARTOSZ; KALINOWSKI SŁAWOMIR

(54) Fotometr do oznaczania chemicznego 
zapotrzebowania na tlen

(57) Fotometr do oznaczania chemicznego zapotrzebowania 

na tlen jest wyposażony w komorę reakcyjno-detekcyjną oraz dio-

dy LED i charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) fotometru znajdu-

ją się odseparowane komory pomiarowe - reakcyjna (2) i referencyj-

na (3), położone na drodze optycznej wiązki światła, którego emisja 

oraz detekcja następuje za pomocą diod LED (4) - emisyjnych oraz 

diod LED pracujących jako fotodetektory, a diody (4) zamontowane 

są w tefl onowych tulejach dystansujących (5), w których umiesz-

czone są wałki wykonane z oszlifowanego szkła (6), umożliwiające 

skupienie wiązki światła, a także w korpusie (1) fotometru zamon-

towana jest grzałka (7) oraz czujnik temperatury (8) podłączone 

do termoregulatora.

(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 123763 (22) 2015 02 03

(51) G01N 33/02 (2006.01)

 G01N 11/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin

(72) PANASIEWICZ MARIAN; ZAWIŚLAK KAZIMIERZ; 

MAZUR JACEK; SOBCZAK PAWEŁ; NADULSKI RAFAŁ; 

KOBUS ZBIGNIEW

(54) Stanowisko do pomiaru właściwości 
aerodynamicznych oraz rozdziału surowców 
roślinnych

(57) Stanowisko do pomiaru właściwości aerodynamicznych oraz 

rozdziału surowców roślinnych składające się z rury (1), do której 

na wlocie (2) dołączony jest przewodem (3) wentylator (4) i znaj-

dujący się ponad wentylatorem (4) zasobnik (5) materiału i któ-

ra na drugim końcu ma wylot (6) powietrza wyposażony w fi ltr 

przeciwpyłowy (7) i w której wykonane są otwory (8), pod którymi 

umieszczone są pojemniki odbiorcze (9) i gdzie stanowisko wypo-

sażone jest w aparaturę kontrolno-pomiarową charakteryzuje się 

tym, że rura (1) zorientowana jest poziomo, przy czym przy wlo-

cie (2) zamocowana jest obrotowo na ramie (10) a przy wylocie 

wspiera się na teleskopowej podstawie (11) z regulacją nachylenia 

rury (1) ku górze lub dołowi w zakresie kąta α = 25°. Na odcinku 

rury (1), pomiędzy ramą (10) i podstawą (11) wykonane są przynaj-

mniej trzy otwory (8), pod którymi zamocowana jest odpowiada-

jąca im liczba pojemników odbiorczych (9). Zasobnik (5) materiału 

wyposażony jest w dozownik z płynną regulacją wydajności, nato-

miast zastosowany wentylator (4) ma regulację obrotów.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 123779 (22) 2015 02 11

(51) G11B 23/03 (2006.01)

 B65D 85/57 (2006.01)

 G11B 33/04 (2006.01)

 B65D 23/12 (2006.01)

(71) TAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesław

(72) GIL STANISŁAW; KWIATKOWSKI KRZYSZTOF; 

ZAJĄC ADAM

(54) Uchwyt do optycznych nośników zapisu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do optycznych 

nośników zapisu, jako zewnętrzne opakowanie indywidualne płyt 

CD, DVD i BD zwłaszcza nakładany na butelkę. Uchwyt do optycz-

nych nośników zapisu, wykonany z prostokątnego wykroju, z któ-

rego po złożeniu wzdłuż linii zagięcia formuje się płaskie pudełko. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że w ściance przedniej (1) wykonane 

jest nacięcie (5) pod płytę CD, zaś w ściance górnej (3) centrycznie 

wykonany jest okrągły otwór (6) a w przeciwległej do niej ściance 

dolnej (4) wykonany jest okrągły otwór (7), przy czym ścianka tyl-

na (2) uchwytu połączona jest ze ścianką dolną (4) wypustkiem (8) 

uformowanym przy jej krawędzi, zaś każda ze ścianek (1), (2), (3) i (4) 

wzmocniona jest, zagiętymi do wewnątrz, bocznymi skrzydełkami 

odpowiednich ścianek.

(4 zastrzeżenia)
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411254 G08B (2006.01) 40

411255 C12C (2006.01) 28

411258 A61K (2006.01) 8

411259 H01M (2006.01) 41

411260 C07F (2006.01) 25

411262 A61G (2006.01) 7

411263 C09J (2006.01) 27

411264 C09J (2006.01) 27
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411271 C07C (2006.01) 21

411272 C22C (2006.01) 28

411273 F24D (2006.01) 35

411274 G05B (2006.01) 40

411275 H04B (2006.01) 42

411276 B60N (2006.01) 14

411325 F01D (2006.01) 32

411826 F23J (2006.01) 35

412151 A01G (2006.01) 3

412217 A43B (2006.01) 6

412457 A01C (2006.01) 2

412603 F21V (2015.01) 34

413123 C01G (2006.01) 19

413245 B60Q (2006.01) 14

413405 B21D (2006.01) 11

413407 B21D (2006.01) 11

413408 B21D (2006.01) 11

413581 G01N (2006.01) 38

413905 E21B (2006.01) 31

414145 C07D (2006.01) 24
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414514 C11B (2006.01) 28

414781 E01F (2016.01) 29

414872 F16C (2006.01) 33

414915 B29C (2006.01) 13

415198 F15B (2006.01) 33

415204 C23C (2006.01) 28

415213 E21C (2006.01) 31

415255 E21B (2006.01) 30

415790 H01F (2006.01) 41

415829 A63C (2006.01) 8
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416146 G01B (2006.01) 37

416170 E21D (2006.01) 31

416354 B66B (2006.01) 17

416597 B60T (2006.01) 15

416656 E02B (2006.01) 29

416919 A23L (2016.01) 4

417411 B63H (2006.01) 16

StronaInt. Cl.
Nr 

zgłoszenia
StronaInt. Cl.

Nr 
zgłoszenia

StronaInt. Cl.
Nr 

zgłoszenia

WYKAZ  NUMEROWY  WZORÓW  UŻYTKOWYCH 

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

123759 E04F (2006.01) 47
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123782 G01N (2006.01) 49

123783 C12M (2006.01) 47

123784 C12M (2006.01) 47

123794 A47C (2006.01) 44

124847 E03C (2006.01) 47

124877 F24H (2006.01) 48
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KTÓRE  WESZŁY  W  FAZĘ  KRAJOWĄ
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WO15/013743 416170
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Nr 
zgłoszenia 

macierzystego
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w którym 
ogłoszono 

o zgłoszeniu 
macierzystym

Symbol MKP 
pod którym 
ogłoszono 

o zgłoszeniu 
macierzystym

Nr 
zgłoszenia 

wydzielonego

Data zgłoszenia 
wydzielonego

Symbol MKP 
zgłoszenia 

wydzielonego

123180

396691

396691

396691

396691

396691

396691

396691

396691

396691

396691

396691

408574

399695

26/2015

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

9/2013

26/2015

7/2013

E04D13/04

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

A01N 59/16

A01N 25/34

C08J 5/18

B82Y 40/00

A01P 1/00

C04B 35/66

C04B 22/16

125238

416723

416724

416725

416727

416728

416729

416731

416734

416735

416737

416738

417124

417539

2014.06.17

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2011.10.18

2014.06.16

2012.06.27

E04D13/04

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

E04D 3/30

E04D 1/26

A01N 59/16

A01N 25/34

B82Y 40/00

A01P 3/00

C04B 35/66



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

124486

124489

124566

397853

401402

399807

15/2013

10/2014

1/2014



B.  OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE 
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfi kujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje 

o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, 

mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfi kacją 

przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfi kacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 

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
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 444361 (220) 2015 07 03

(731) EBNOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) After Party Pal

(511) 5, 30, 32

(210) 454487 (220) 2016 04 06

(731) PILCH JÓZEF, Wrocław

(540) SILESIARING

(511) 35, 41

Klasa
towarów

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Numery zgłoszeń

5 444361

30 444361

32 444361

35 454805, 454487

41 454487

42 454805

Znak
Numer 

zgłoszenia

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

After Party Pal 444361

AKSONOMETRIA 454805

SILESIARING 454487

(210) 454805 (220) 2016 04 14

(731) ASYMETRIA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) AKSONOMETRIA

(531) 26.03.02, 26.04.03, 27.05.01

(511) 35, 42



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM 
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego 

na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS 

dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 454944 (220) 2016 04 15

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) evi-dental

(511) 3, 5, 10

(210) 454952 (220) 2016 04 15

(731) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ, Bielsko-Biała

(540) BryZa

(531) 27.05.01

(511) 32

(210) 454953 (220) 2016 04 15

(731) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) amica

(511) 7, 11

(210) 455110 (220) 2016 04 18

(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SymPhar

(531) 03.05.15, 04.03.99, 09.07.25, 27.05.01, 29.01.07

(511) 3, 5, 10, 35, 36

(210) 455113 (220) 2016 04 18

(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SymPhar

(511) 3, 5, 10, 35, 36

(210) 455159 (220) 2016 04 19

(731) KLIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kiedrzyńska

(540) MONT BLANC

(531) 27.01.05, 27.05.24, 29.01.12

(511) 1

(210) 455173 (220) 2016 04 19

(731) MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IM. JANA KIEPURY 

W WARSZAWIE, Warszawa

(540) TEATRALNA NAGRODA MUZYCZNA 

IM. JANA KIEPURY

(531) 02.01.01, 03.07.11, 09.07.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 6, 16, 35, 41

(210) 455248 (220) 2016 04 20

(731) ROMANOWSKIJ DMITRIJ PROJECTLAB, Warszawa

(540) THE STORY that matters

(531) 27.01.02, 27.05.01

(511) 35, 42

(210) 455280 (220) 2016 04 21

(731) PARDYAK MAREK SYNERGY, Myślenice

(540) SUNGLOBE

(511) 29

(210) 455283 (220) 2016 04 21

(731) SCOOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) Punktualnik

(511) 9, 42, 45

(210) 455314 (220) 2016 04 21

(731) STOWARZYSZENIE POLSKI KLASTER EKSPORTERÓW 

BUDOWNICTWA, Warszawa

(540) POLISH CLUSTER OF CONSTRUCTION EXPORTERS

(531) 01.17.11, 26.03.23, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 37, 41

(210) 455357 (220) 2016 04 22

(731) CIA CONTENT IMPACT AGENCY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) OUR CONTENT YOUR BRAND

(511) 35, 38, 41, 42, 45
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(210) 455366 (220) 2016 04 22

(731) ALLCOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) unicut

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 7, 8, 9, 16, 41

(210) 455370 (220) 2016 04 22

(731) ALLCOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) A ALLCOMP

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 7, 8, 9, 16, 41

(210) 455414 (220) 2016 04 22

(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki

(540) TONNY SEE YOU TRENDY

(531) 27.05.01

(511) 9, 14, 18, 25, 26, 35, 41

(210) 455421 (220) 2016 04 23

(731) STÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Mała Wieś

(540) Pizzola

(531) 05.07.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(511) 29, 30, 35, 43

(210) 455422 (220) 2016 04 23

(731) STÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Mała Wieś

(540) Pizzola

(511) 29, 30, 35, 43

(210) 455432 (220) 2016 04 25

(731) KPK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) FIBRAKO

(511) 20, 24, 25

(210) 455501 (220) 2016 04 25

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) convertan

(511) 3, 5, 29

(210) 455502 (220) 2016 04 25

(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) inversum

(511) 3, 5, 29

(210) 455560 (220) 2016 04 25

(731) KOBIELA PIOTR OGRODOWE POGOTOWIE, Tychy

(540) OGRODOWE POGOTOWIE 501 404 029 Piotr Kobiela

(531) 02.09.16, 02.01.13, 05.01.03, 09.01.10, 26.01.01, 27.05.01, 

29.01.15

(511) 37, 44

(210) 455571 (220) 2016 04 26

(731) YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kalisz

(540) yasumi

(511) 3, 10, 44

(210) 455583 (220) 2016 04 26

(731) BROVARUS WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Ostrów Wielkopolski

(540) BROVARUS

(531) 05.11.15, 27.05.01, 29.01.07

(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) 455736 (220) 2016 04 29

(731) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce

(540) wapcal

(511) 1, 5, 31

(210) 455825 (220) 2016 04 30

(731) BOBELA GENOWEFA FIRMA HANDLOWA JAN-TEL, 

Kraków

(540) citygsm

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 9, 21, 35, 37

(210) 455829 (220) 2016 04 30

(731) TUSK KATARZYNA, Sopot

(540) Kasia Tusk

(511) 3, 14, 18, 25, 35, 41, 45
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(210) 455834 (220) 2016 04 30

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

HANDLOWE GABI-JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, 

Piaski

(540) gabi MEBLE

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 20, 35, 37, 40, 42

(210) 455930 (220) 2016 05 04

(731) NAMACZYŃSKI WOJCIECH, Kraków;

ADAMCZYK DARIUSZ, Kraków

(540) CHŁOPCY Z PLACU BRONI ZESPÓŁ

(531) 18.01.05, 25.01.09, 27.05.01

(511) 9, 16, 35, 41

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 455933 (220) 2016 05 04

(731) ABAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

(540) Drew-ekotrend

(511) 37

(210) 455979 (220) 2016 05 04

(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz

(540) Lo Lou pre PRESTIGE TRUE COLORS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.01, 05.13.25, 19.03.03, 26.15.11, 

05.05.01

(511) 3

(210) 456023 (220) 2016 05 05

(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Nowa Wieś Rzeczna

(540) DRAUMET

(511) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 25, 35

(210) 456054 (220) 2016 05 06

(731) CIECHANOWICZ PAWEŁ, Warszawa

(540) PC-PROJEKT

(531) 07.11.20, 27.05.01, 29.01.14

(511) 37, 39, 42

(210) 456120 (220) 2016 05 09

(731) ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) CZESKI FILM

(511) 29, 30, 35

(210) 456146 (220) 2016 05 10

(731) EKERT MAŁGORZATA EKERT NAILS, Warszawa

(540) Quick step

(531) 26.03.04, 26.04.02, 27.05.01

(511) 3

(210) 456197 (220) 2016 05 11

(731) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka

(540) DZIARSKIE JARSKIE

(511) 29

(210) 456198 (220) 2016 05 11

(731) ZDRODOWSKI OLAF PRIMA SORT, Białystok

(540) Dla Koneserów PRIMA SORT

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 25

(210) 456200 (220) 2016 05 11

(731) SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów

(540) czarna mamba

(531) 03.11.01, 26.02.07, 26.04.01, 26.04.01, 27.05.01

(511) 19

(210) 456210 (220) 2016 05 11

(731) ZAKŁADY MIĘSNE PEKPOL OSTROŁĘKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka

(540) Dziarskie Jarskie Dziarskie Jarskie

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18

(511) 29
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(210) 456232 (220) 2016 05 12

(731) GĘBKA KAROL, Boria

(540) SUROWA KROWA

(531) 03.04.02, 05.07.13, 01.03.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.05.04

(511) 30

(210) 456238 (220) 2016 05 12

(731) KIK MICHAŁ, Wrocław

(540) EasyCollect

(511) 9, 42

(210) 456300 (220) 2016 05 13

(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) ANACARDEX

(511) 5

(210) 456314 (220) 2016 05 13

(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Singielka

(511) 9, 35, 38, 41, 42

(210) 456323 (220) 2016 05 13

(731) BURY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) BURY

(531) 05.07.21, 27.05.01, 29.01.14

(511) 31, 35, 37, 39, 40

(210) 456325 (220) 2016 05 13

(731) BURY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) BOJABU

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 31, 39

(210) 456329 (220) 2016 05 13

(731) KISIEL LUCJA, KISIEL SŁAWOMIR, PRZYBYŁOWSKA 

ANITA, JANASZAK EDYTA, KISIEL JAKUB L&S KISIEL 

SPÓŁKA CYWILNA, Niwa Babicka

(540) Jakubowa izba

(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.07

(511) 29, 41, 43

(210) 456330 (220) 2016 05 13

(731) SZOSTAK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Książe-Skroniów

(540) Vanoil

(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 43

(210) 456331 (220) 2016 05 13

(731) SZOSTAK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Książe-Skroniów

(540) Auto ParK PKS

(531) 18.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14

(511) 37, 42

(210) 456339 (220) 2016 05 13

(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz

(540) GIEWONT

(511) 34

(210) 456340 (220) 2016 05 13

(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz

(540) JOHN ROLFE

(511) 34

(210) 456343 (220) 2016 05 13

(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz

(540) ZAKOPCE

(511) 34

(210) 456344 (220) 2016 05 13

(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz

(540) S & H

(511) 34

(210) 456346 (220) 2016 05 13

(731) ORISTO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawa

(540) ORiSTO

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 20

(210) 456351 (220) 2016 05 13

(731) BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Dziekanów Nowy
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(540) bojan tradycyjne

(511) 32, 35

(210) 456353 (220) 2016 05 13

(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(540) Familijne 2Go

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.14

(511) 30

(210) 456356 (220) 2016 05 13

(731) VACATION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Vacation Club

(531) 07.01.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 36, 42, 43

(210) 456361 (220) 2016 05 13

(731) NAPIERSKA ILONA, Karbowo

(540) funky FOOD

(531) 27.05.01

(511) 29, 30, 31, 32, 43

(210) 456364 (220) 2016 05 13

(731) STELMACH FRANCISZEK, Rumia

(540) II FS Stelmach

(531) 05.05.19, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 21, 42

(210) 456365 (220) 2016 05 13

(731) MAJEWSKI MARIUSZ DOX, Zawiercie

(540) Ginseng Energy pink fury MAX ENERGY

(531) 19.03.01, 19.01.04, 25.05.02, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15

(511) 5, 29, 30, 32, 33, 35

(210) 456367 (220) 2016 05 13

(731) MAJEWSKI MARIUSZ DOX, Zawiercie

(540) Ginseng Energy Ball MAX ENERGY pink fury Pink 

Fury - gazowany napój energetyzujący, środek 

spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie 

organizmu przy intensywnym wysiłku fi zycznym, 

zwłaszcza sportowców z tauryną kofeiną 

i witaminami - pasteryzowany

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.04, 26.13.25

(511) 5, 29, 30, 32, 33, 35

(210) 456383 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów

(540) NANO FORTE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.14, 26.13.25

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456386 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów

(540) NANO BASIC

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.01.14, 26.13.25

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456391 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów

(540) NANO PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.01.14, 26.13.25

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456392 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów
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(540) NANO ROOT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.01.14, 26.13.25

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456393 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów

(540) TOP QUALITY ARTAGRO POLSKA 

WYPRODUKOWANO W POLSCE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 01.17.11, 05.03.11

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456394 (220) 2016 05 14

(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów

(540) NANO VIT

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.01.14, 26.13.25

(511) 1, 16, 35, 38

(210) 456395 (220) 2016 05 15

(731) IWANIEC MICHAŁ, Warszawa

(540) Karpiszon

(511) 28, 31

(210) 456446 (220) 2016 05 16

(731) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE 

MAPY ŚCIENNE, Warszawa

(540) Mappi

(531) 26.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15

(511) 16, 35, 40

(210) 456447 (220) 2016 05 16

(731) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE 

MAPY ŚCIENNE, Warszawa

(540) Mappi

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.05

(511) 16, 35, 40

(210) 456462 (220) 2016 05 16

(731) GADOMSKI PIOTR BIURO ARCHITEKTONICZNE 

GADOMSCY, Olsztyn

(540) Archiserwis

(511) 35, 42

(210) 456472 (220) 2016 05 16

(731) PALIGA ROBERT, Wrocław

(540) RP robert paliga szkolenia i doradztwo

(531) 27.05.01, 29.01.14

(511) 35, 36, 45

(210) 456478 (220) 2016 05 16

(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) GOLDESIN ALERSTOP

(511) 3, 5, 10

(210) 456488 (220) 2016 05 16

(731) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Zuzanna

(531) 17.02.01, 24.09.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15

(511) 28

(210) 456489 (220) 2016 05 16

(731) PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Zuzanna

(531) 27.05.01, 29.01.14

(511) 28

(210) 456506 (220) 2016 05 16

(731) MŁOCHOWSKI MICHAŁ BIURO USŁUGOWO-

-DORADCZE, Poznań

(540) SOCHECK

(531) 01.15.15, 05.07.11, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 32, 43
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(210) 456507 (220) 2016 05 16

(731) STOWARZYSZENIE SPORT DLA KAŻDEGO, 

Wągrowiec

(540) CITYTRAIL

(531) 05.03.11, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13

(511) 41

(210) 456529 (220) 2016 05 16

(731) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ChiChi 4U CHIPS & CHICKEN

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 43

(210) 456530 (220) 2016 05 16

(731) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ChiChi 4U

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 43

(210) 456532 (220) 2016 05 16

(731) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ChiChi 4U

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 43

(210) 456533 (220) 2016 05 16

(731) AJ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ajfood

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 29, 43

(210) 456562 (220) 2016 05 17

(731) WESOŁOWSKA AGNIESZKA CONCEPT, Kościno

(540) 

(531) 03.11.10, 26.13.01, 29.01.08

(511) 14, 18, 35

(210) 456615 (220) 2016 05 18

(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) rrofa

(511) 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42

(210) 456616 (220) 2016 05 18

(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) SBB ENERGY

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42

(210) 456617 (220) 2016 05 18

(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) sbb

(511) 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42

(210) 456618 (220) 2016 05 18

(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) SBB

(531) 27.05.01

(511) 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42

(210) 456619 (220) 2016 05 18

(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) SBB ENERGY

(531) 27.05.01

(511) 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42

(210) 456626 (220) 2016 05 18

(731) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie

(540) SAFARI

(511) 12, 35, 37

(210) 456655 (220) 2016 05 18

(731) MOCZULSKI ROBERT PRESTIGE DECOR, Gdańsk

(540) PRESTIGE Decor PRODUCENT LISTEW 

PRZYPODŁOGOWYCH
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(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 19, 35

(210) 456660 (220) 2016 05 19

(731) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KATOP

(511) 33

(210) 456688 (220) 2016 05 19

(731) ŻELAZKO-PRZYBYSZ OLGA, Warszawa

(540) Beetle Juice

(511) 14, 25, 35

(210) 456697 (220) 2016 05 19

(731) DYRSOWICZ TOMASZ MAŚLANKA WALDEMAR 

WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra

(540) BETBLOK SYSTEM

(531) 07.15.01, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.14

(511) 19, 37

(210) 456715 (220) 2016 05 19

(731) LITWIŃSKI DAMIAN, Legionowo

(540) DAYER

(511) 25, 28, 35

(210) 456722 (220) 2016 05 20

(731) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Toruń

(540) HUBBER

(511) 4, 6, 7, 12, 35, 37, 39, 42

(210) 456739 (220) 2016 05 20

(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski

(540) rodevit

(511) 3, 31

(210) 456746 (220) 2016 05 20

(731) WAROWNY PIOTR HURT-DETAL FARBY LAKIERY, Ryki

(540) STYROLINE

(511) 19, 35, 40, 42

(210) 456787 (220) 2016 05 23

(731) WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II

(531) 02.09.25, 05.01.05, 26.01.01, 27.05.01

(511) 41, 42, 44

(210) 456788 (220) 2016 05 23

(731) KONIECZNY BOGDAN, Bytom

(540) KOMELA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01

(511) 7

(210) 456805 (220) 2016 05 23

(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Melatonina Tonaxinum spray

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13

(511) 5

(210) 456808 (220) 2016 05 23

(731) VERDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) VERDENT

(511) 10

(210) 456809 (220) 2016 05 23

(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(540) GOLD-PROST

(511) 5

(210) 456810 (220) 2016 05 23

(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(540) ROZATRAV

(511) 5

(210) 456815 (220) 2016 05 23

(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra

(540) intelli TISSUE

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 7

(210) 456816 (220) 2016 05 23

(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra

(540) intelli TECHNOLOGY

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 7



Nr  17  (1112)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

(210) 456840 (220) 2016 05 23

(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(540) KAiM PL

(531) 20.05.07, 26.01.01, 26.04.02, 24.15.03, 24.17.05, 26.11.02, 

26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(511) 41, 42

(210) 456849 (220) 2016 05 23

(731) WIŚNIEWSKI JACEK N.LIFE, Luboń

(540) # NOLIFE GAMING

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15

(511) 9

(210) 456896 (220) 2016 05 24

(731) QI YONG, Wólka Kosowska

(540) CHI

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.02

(511) 18, 25

(210) 456910 (220) 2016 05 24

(731) WÓJCIK BOGUSŁAW, Warszawa

(540) KARDIO-TEST MEDICAL

(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12

(511) 9, 10, 35

(210) 456917 (220) 2016 05 24

(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ICEBOOK

(511) 33

(210) 456932 (220) 2016 05 24

(731) REMISZEWSKI PIOTR MILICON, Wólka Radzymińska

(540) MILICON

(531) 27.05.01, 24.01.03

(511) 25, 35, 37, 41

(210) 456935 (220) 2016 05 24

(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(540) Baltic Geomatics Congress

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 16, 35, 41

(210) 456938 (220) 2016 05 24

(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE

(540) AQUILA

(511) 1, 5

(210) 456961 (220) 2016 05 25

(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów

(540) Black i możesz więcej

(511) 5, 32

(210) 456981 (220) 2016 05 25

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RECON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) RECON

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.08, 26.07.04, 26.01.18

(511) 37, 42

(210) 457007 (220) 2016 05 25

(731) KIERZKOWSKA BARBARA, Warszawa

(540) LL LINGLORD

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.04.01

(511) 35, 41, 42

(210) 457010 (220) 2016 05 25

(731) Gaweł Jerzy KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE, 

Kraków

(540) polish talent support

(531) 27.05.01, 26.04.02

(511) 41

(210) 457016 (220) 2016 05 30

(731) LAMINART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew

(540) DECORATIVE SOLUTIONS LAMINart
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15

(511) 19, 35

(210) 457017 (220) 2016 05 30

(731) LEŚNIAK ARTUR, Łódź

(540) NOWY OLECHÓW

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(511) 36, 37, 42

(210) 457018 (220) 2016 05 30

(731) HOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) HE HOTEL EDISON

(531) 27.05.01

(511) 35, 41, 43

(210) 457019 (220) 2016 05 30

(731) HOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) LUMIERe RESTAURANT & WINE

(531) 26.01.01, 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02

(511) 35, 41, 43

(210) 457025 (220) 2016 05 26

(731) STOWARZYSZENIE OCHRONY NARODOWEGO 

DZIEDZICTWA MATERIALNEGO, Bydgoszcz

(540) BUDOWA ROKU KONKURS

(531) 01.17.11, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 41

(210) 457040 (220) 2016 05 30

(731) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA 

SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska

(540) KAMELEON.PRO

(511) 6, 20, 24, 35

(210) 457042 (220) 2016 05 30

(731) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA 

SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska

(540) kameleon.pro

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 20, 24, 35

(210) 457074 (220) 2016 05 30

(731) ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek

(540) OPB Organizacja Przedsiębiorców Barlinek

(531) 02.05.03, 03.07.06, 06.07.04, 27.05.01, 29.01.04

(511) 35, 36, 41

(210) 457081 (220) 2016 05 30

(731) OFTALMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) OFTALMIKA

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13

(511) 44

(210) 457083 (220) 2016 05 30

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) azis

(511) 1, 3, 5

(210) 457084 (220) 2016 05 30

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) mill

(511) 1, 3, 5

(210) 457085 (220) 2016 05 30

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) mill clean

(511) 1, 3, 5

(210) 457086 (220) 2016 05 30

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) AROX

(531) 09.01.10, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(511) 1, 3, 5, 8
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(210) 457098 (220) 2016 05 30

(731) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

(540) Droniq

(511) 3, 5, 44

(210) 457105 (220) 2016 05 30

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE FENETRA BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL 

SPÓŁKA JAWNA, Mrowla

(540) WYKRAWKI

(511) 29

(210) 457157 (220) 2016 05 31

(731) ŻÓRAWSKI TADEUSZ, Warszawa

(540) SmartHuman

(511) 9, 35, 41

(210) 457169 (220) 2016 05 31

(731) NVM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ibait FISHING TACKLE AND ACCESSORIES

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13

(511) 25, 28

(210) 457172 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) ZMIANY ZMIANY

(511) 29, 35

(210) 457173 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) Urwis JABŁKOWY

(531) 27.05.09

(511) 29, 35

(210) 457174 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) LEWY SIERPOWY

(531) 26.02.01, 27.05.01

(511) 29, 35

(210) 457176 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) Kosmos

(531) 01.01.01, 27.05.01

(511) 29, 35

(210) 457177 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) Urwis BANANOWY

(531) 27.05.01

(511) 29, 35

(210) 457178 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) PETARDA

(531) 01.01.05, 26.03.01, 26.11.03, 26.13.25

(511) 29, 35

(210) 457179 (220) 2016 05 31

(731) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY 

SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś

(540) Aloha

(531) 18.03.23, 27.05.01

(511) 29, 35

(210) 457180 (220) 2016 05 31

(731) KONIMPEX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin

(540) MARCELINOVE

(511) 19, 36

(210) 457199 (220) 2016 06 01

(731) GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
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(540) Full NANO aktywator

(531) 25.03.01, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(511) 1, 5, 31, 35

(210) 457222 (220) 2016 06 01

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO-LIVE SPÓŁKA 

JAWNA MAREK KUBICZEK, RAFAŁ ADAM KAŁUŻA, 

Bielsko-Biała

(540) In Victim Centrum Pomocy Poszkodowanym

(531) 23.01.25, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 36

(210) 457270 (220) 2016 06 02

(731) GŁOWACKA MARTA AEON, Warszawa

(540) M W mama w okolicy

(531) 24.17.25, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 16.03.17

(511) 16, 35, 38, 41, 45

(210) 457289 (220) 2016 06 02

(731) REGIONALNE CENTRUM BIZNESU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) RCB Regionalne Centrum Biznesu

(531) 26.04.01, 27.05.05, 29.01.12

(511) 16, 35, 41

(210) 457314 (220) 2016 06 02

(731) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ 

FORMAT, Wrocław

(540) Pit Format

(511) 9, 35, 42

(210) 457318 (220) 2016 06 02

(731) DOM DEVELOPER RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) Hotel Polanica

(511) 35, 41, 43, 44

(210) 457329 (220) 2016 06 03

(731) GOŁAWSKA MAGDALENA ZUPH FRAMEX I, 

Morzyczyn

(540) Framex

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 19, 35, 37

(210) 457332 (220) 2016 06 03

(731) ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, 

Tłuchowo

(540) AirHome

(511) 11

(210) 457337 (220) 2016 06 03

(731) PODGÓRSKI ANDRZEJ PROJEKT, Worów 76

(540) AAIM POLSKA

(531) 03.07.17, 26.03.23, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 37, 39

(210) 457356 (220) 2016 06 03

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) insta make-up

(511) 3

(210) 457362 (220) 2016 06 03

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Baby Rose

(511) 3

(210) 457376 (220) 2016 06 03

(731) VENTURE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełpin

(540) VENTURE HICS HIGH INTEGRATED COMFORT 

SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 11, 35

(210) 457378 (220) 2016 06 03

(731) LUTEREK TOMASZ ARDEA, Sopot

(540) Patriotki

(511) 30
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(210) 457385 (220) 2016 06 03

(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE

(540) LANSART

(511) 5

(210) 457386 (220) 2016 06 03

(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE

(540) LODARZA

(511) 5

(210) 457387 (220) 2016 06 03

(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE

(540) LODARZA AM

(511) 5

(210) 457388 (220) 2016 06 03

(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE

(540) VELODY AM

(511) 5

(210) 457391 (220) 2016 06 03

(731) POLSKIE ZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) magnezjanka

(511) 32

(210) 457392 (220) 2016 06 03

(731) COBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) ZGNILAKI

(511) 16, 28

(210) 457400 (220) 2016 06 04

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TERMIZOWANA 

Bryndza sądecka  www.sobik.com.pl

(531) 03.04.02, 05.09.17, 08.03.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15

(511) 29

(210) 457405 (220) 2016 06 04

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO EXTRA OSEŁKA 

GÓRSKA OSEŁECZKA GÓRSKA MINI Masło Extra 

Osełka Górska www.sobik.com.pl

(531) 08.03.01, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15

(511) 29

(210) 457406 (220) 2016 06 04

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO EXTRA OSEŁKA 

GÓRSKA Extra Osełka Górska www.sobik.com.pl

(531) 03.04.02, 08.03.01, 11.07.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 

29.01.15

(511) 29

(210) 457409 (220) 2016 06 05

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO OSEŁECZKA 

Górska o smaku cebuli smażonej, szczypiorku, 

czosnku www.sobik.com.pl
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(531) 03.04.02, 05.09.06, 08.03.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 

29.01.15

(511) 29

(210) 457410 (220) 2016 06 05

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO EXTRA 

OSEŁKA GÓRSKA z dodatkiem soli morskiej 

Osełka Górska z dodatkiem soli morskiej 

www.sobik.com.pl.

(531) 03.04.02, 08.03.01, 11.01.02, 11.03.08, 26.01.02, 27.05.01, 

29.01.15

(511) 29

(210) 457411 (220) 2016 06 05

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI smaksełko z cebulą 

ze szczypiorkiem z ziołami z czosnkiem znakomite 

do świeżego pieczywa Smaksełko 

www.sobik.com.pl.

(531) 03.04.02, 05.03.11, 08.03.01, 08.03.03, 08.03.04, 

26.01.03, 27.05.01, 29.01.15

(511) 29

(210) 457413 (220) 2016 06 05

(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TRADYCYJNE MASŁO 

POLSKIE EXTRA 200 g Extra 100 g zawartość tłuszczu 

83 % Prawdziwy smak masła Tradycyjne Masło 

Polskie Extra www.sobik.com.pl

(531) 03.04.02, 08.03.01, 11.01.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 

29.01.15

(511) 29

(210) 457423 (220) 2016 06 06

(731) OMASTKA MIŁOSZ, Jaworzno

(540) ŚKB Śląski Klub Biznesu

(531) 01.17.13, 29.01.12, 27.05.01

(511) 16, 35, 41

(210) 457448 (220) 2016 06 06

(731) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck

(540) Zaborowski

(511) 6, 7, 40

(210) 457450 (220) 2016 06 06

(731) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck

(540) Zaborowski Form

(511) 6, 9, 40

(210) 457451 (220) 2016 06 06

(731) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa

(540) eye FIT

(511) 3, 5, 44

(210) 457458 (220) 2016 06 06

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
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(540) nowa FORMUŁA DUET

(531) 02.07.23, 02.01.23, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14

(511) 9, 35, 38

(210) 457460 (220) 2016 06 06

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) RODZINA

(511) 9, 35, 38

(210) 457462 (220) 2016 06 06

(731) GDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) HAPPY COLOR

(511) 2, 8, 16, 18, 35

(210) 457475 (220) 2016 06 06

(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) PIŁKARSKA PRZYSZŁOŚĆ Z LOTOSEM LOTOS  ! 

Pomorskie

(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.14

(511) 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41

(210) 457481 (220) 2016 06 06

(731) SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) HAPPY SNOW

(511) 7, 12

(210) 457508 (220) 2016 06 07

(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) witelo

(511) 35, 36, 41, 42, 45

(210) 457512 (220) 2016 06 07

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) EPROMUL

(511) 5

(210) 457515 (220) 2016 06 07

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) APRANAX

(511) 5

(210) 457519 (220) 2016 06 07

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) FYSSAGIR

(511) 5

(210) 457521 (220) 2016 06 07

(731) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka

(540) BIO PELLMAX

(531) 27.05.01

(511) 11

(210) 457524 (220) 2016 06 08

(731) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) EKOTEC

(511) 1, 4, 35

(210) 457526 (220) 2016 06 07

(731) GASTROMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) G GASTROMAX POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 7, 11, 20, 25, 35, 37, 42, 43

(210) 457539 (220) 2016 06 07

(731) SZYMONIAK BARTOSZ, Tursko

(540) BEATROCK.

(511) 9, 35, 40

(210) 457556 (220) 2016 06 07

(731) MRZYK ARKADIUSZ F.H.U. ARMAX, Warszowice

(540) ARMAX

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 37

(210) 457557 (220) 2016 06 07

(731) STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Lubartów

(540) LULA

(511) 3, 5, 16, 21

(210) 457563 (220) 2016 06 08

(731) ŁOŚ MACIEJ, Lublin

(540) Pierogarnia Piaski

(531) 27.05.01, 03.07.21, 05.13.25, 05.03.11

(511) 30, 43
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(210) 457567 (220) 2016 06 08

(731) GRAF VON FRANKENSTEIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) Cafe Kattowitz Różnorodność Smaków

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.09

(511) 35, 43

(210) 457586 (220) 2016 06 08

(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Cedrowice Parcela

(540) drops metal

(511) 19, 35

(210) 457587 (220) 2016 06 08

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) BIZNES BOX

(511) 9, 35, 38

(210) 457588 (220) 2016 06 08

(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) FORMUŁA BIZNES BOX

(531) 26.04.01, 29.01.05

(511) 9, 35, 38

(210) 457592 (220) 2016 06 08

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - 

- USŁUGOWO - HANDLOWE PERFEXIM LTD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Poznań

(540) PERFEXIM LTD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 26.04.04

(511) 6, 7, 11, 17, 35

(210) 457595 (220) 2016 06 08

(731) KOSMULSKA-MUSIAŁ AGNIESZKA, Warszawa

(540) isola di aggio MILANO

(531) 29.01.01, 27.05.01

(511) 25

(210) 457600 (220) 2016 06 08

(731) ZAJKOWSKI WOJCIECH, Łomianki;

DĄBROWSKI JAROSŁAW, Łomianki;

YONG TONG, Łomianki

(540) TASTEAM

(511) 11, 21, 35

(551) wspólne prawo ochronne

(210) 457601 (220) 2016 06 08

(731) LIJEWSKI PAWEŁ DACHSTAL, Lisi Ogon

(540) STACCATO na pierwszej linii dachu

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01

(511) 6

(210) 457609 (220) 2016 06 08

(731) ADAMCZEWSKA JOANNA PPHU HANMAR, Łódź

(540) MIDORI feminine fashion

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.02, 26.11.01

(511) 25

(210) 457641 (220) 2016 06 09

(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(540) bella ideale

(511) 5

(210) 457653 (220) 2016 06 09

(731) BICZ MICHAŁ ZAKŁAD BUDOWY I REMONTU 

MASZYN MOTOR-WENT, Myślenice

(540) AGRICOLE PARTNER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14, 15.07.01

(511) 7, 42

(210) 457666 (220) 2016 06 09

(731) TWORZYDŁO MICHAŁ, Warszawa
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(540) KAWALERIA

(511) 33

(210) 457670 (220) 2016 06 10

(731) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa

(540) macademian girl

(511) 3, 14, 18, 25, 35, 41

(210) 457678 (220) 2016 06 10

(731) MEDI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) MEDI SYSTEM

(531) 01.05.02, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.03

(511) 35

(210) 457682 (220) 2016 06 10

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA Skin lab

(511) 3, 5

(210) 457683 (220) 2016 06 10

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA Dermo lab

(511) 3, 5

(210) 457685 (220) 2016 06 10

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA LAB

(511) 3, 5

(210) 457695 (220) 2016 06 10

(731) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT

(540) CODICI BANDA NERA

(511) 33

(210) 457698 (220) 2016 06 10

(731) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT

(540) LUNA ARGENTA

(511) 33

(210) 457699 (220) 2016 06 10

(731) MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Forli, IT

(540) CODICI

(511) 33

(210) 457712 (220) 2016 06 10

(731) SKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(540) LOMBARDORO

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 36, 39

(210) 457726 (220) 2016 06 12

(731) KAMIŃSKI BARTOSZ, Wrocław

(540) BRAIN CODE

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.13

(511) 41

(210) 457728 (220) 2016 06 12

(731) ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK, ROBERT ZIĘBA, 

Rzezawa

(540) ARCOM storage solutions

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 19, 20, 42

(210) 457734 (220) 2016 06 12

(731) SZOSTAK ARTUR, Gdańsk

(540) Miss Południa

(511) 41

(210) 457736 (220) 2016 06 12

(731) SZOSTAK ARTUR, Gdańsk

(540) Miss Północy

(511) 41

(210) 457772 (220) 2016 06 13

(731) OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabokliki

(540) OLAN

(531) 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 6, 9, 19

(210) 457779 (220) 2016 06 13

(731) LABORATORIUM DERMAPHARM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Perpetuum Vigore

(511) 5

(210) 457794 (220) 2016 06 13

(731) GODLEWSKA JADWIGA, Grójec

(540) Alfa

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 35
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(210) 457795 (220) 2016 06 13

(731) VISVITALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kęty

(540) TriVita

(531) 02.01.23, 02.03.23, 05.05.19, 27.05.01, 29.01.15

(511) 44

(210) 457817 (220) 2016 06 13

(731) BELLERPACK BELLERDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) BELLER PACK & DRUK

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 16

(210) 457818 (220) 2016 06 14

(731) GEDEON SPÓŁKA JAWNA BOGDAN DEKA, 

JOANNA DEKA, Parzęczew

(540) Gedeon

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.04

(511) 7, 24

(210) 457821 (220) 2016 06 14

(731) KĘDZIERSKA KATARZYNA KANCELARIA PATENTOWA, 

Warszawa

(540) SZAFA MINIMALISTKI

(511) 35, 41

(210) 457830 (220) 2016 06 14

(731) KRĘGLICKA KAJA, Warszawa

(540) Naturalne lody na patyku

(531) 27.05.01, 05.07.08, 08.01.18

(511) 30

(210) 457838 (220) 2016 06 14

(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GOL24.PL

(531) 27.05.01, 27.07.01

(511) 16, 35, 38, 41

(210) 457842 (220) 2016 06 14

(731) MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(540) machine tools international

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 7, 35, 37

(210) 457847 (220) 2016 06 14

(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Menopea

(511) 5, 29, 30

(210) 457852 (220) 2016 06 14

(731) PAKPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn

(540) PAK POLAND

(531) 25.05.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 16, 40, 42

(210) 457878 (220) 2016 06 15

(731) STOWARZYSZENIE SCENA KULTURY, Warszawa

(540) NN W FESTIWAL FILMOWY NNW NIEPOKORNI 

NIEZŁOMNI WYKLĘCI 1939-1989 PRZYWRACAMY 

PAMIĘĆ

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(511) 41

(210) 457901 (220) 2016 06 16

(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) WITELO

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 35, 36, 41, 42, 45

(210) 457934 (220) 2016 06 16

(731) MANGO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) mango

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(511) 35, 43, 44



Nr  17  (1112)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

(210) 457935 (220) 2016 06 16

(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) LOODBOX

(511) 30, 43

(210) 457936 (220) 2016 06 16

(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) LOOD

(511) 30, 43

(210) 457963 (220) 2016 06 16

(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) 

(531) 05.07.15

(511) 32, 33

(210) 457964 (220) 2016 06 16

(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) PERRY LUBELSKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.15

(511) 32, 33

(210) 457966 (220) 2016 06 16

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) LUXETIN

(511) 5

(210) 457978 (220) 2016 06 17

(731) ROBAK ADRIAN P.H. BAU-TEC, Częstochowa

(540) FALCON

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01

(511) 7, 8

(210) 457994 (220) 2016 06 17

(731) ŁUKOWICZ JAROSŁAW COSINUS, Łódź

(540) Lido

(531) 29.01.04, 27.05.01

(511) 36, 41, 45

(210) 458004 (220) 2016 06 17

(731) FISCHER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swolszewice Duże

(540) ŻAGIELFINANSE

(511) 35, 36

(210) 458005 (220) 2016 06 17

(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(540) ULGASIM

(511) 5

(210) 458007 (220) 2016 06 17

(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(540) EZEHRON

(511) 5

(210) 458014 (220) 2016 06 17

(731) ARQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) REVA ARQ

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.01.06

(511) 11, 37, 42

(210) 458017 (220) 2016 06 17

(731) DUVAL WŁODZIMIERZ, Kraków

(540) Bonarka Park

(511) 28, 41, 43

(210) 458022 (220) 2016 06 18

(731) OK-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) autotesto

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07, 24.17.20, 18.01.09

(511) 37, 42

(210) 458031 (220) 2016 06 20

(731) DISTRIBEV ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MORENO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.02

(511) 32

(210) 458034 (220) 2016 06 20

(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
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(540) LoVege

(511) 29, 35, 39

(210) 458035 (220) 2016 06 20

(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno

(540) KOLASTYNA COLLAGEN ABSOLUTE

(511) 3

(210) 458053 (220) 2016 06 20

(731) TALARCZYK KAROL, OKO ADAM SJC SPÓŁKA 

CYWILNA, Kraków

(540) SHININGCAR

(511) 3, 7, 35

(210) 458059 (220) 2016 06 20

(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) Apteczka ABC

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 24.13.24, 10.03.10

(511) 3, 5, 10, 32

(210) 458088 (220) 2016 06 21

(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MAGAZYN SUKCES

(531) 27.05.01

(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210) 458103 (220) 2016 06 21

(731) MOST MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Righton Oxford International

(511) 9, 16, 41

(210) 458105 (220) 2016 06 21

(731) MOST MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ROI

(531) 01.05.12, 27.05.01, 29.01.04

(511) 9, 16, 41

(210) 458108 (220) 2016 06 21

(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) WETLINER

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13

(511) 32

(210) 458111 (220) 2016 06 21

(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) ELIPTUS

(511) 5

(210) 458112 (220) 2016 06 21

(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) BIOTROPIL

(511) 5

(210) 458113 (220) 2016 06 21

(731) DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) ESCALA

(531) 27.05.01

(511) 3

(210) 458115 (220) 2016 06 21

(731) DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) ESCALA

(511) 3

(210) 458116 (220) 2016 06 21

(731) KOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) 

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.04.03, 26.07.25, 29.01.04

(511) 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35

(210) 458120 (220) 2016 06 21

(731) DREWSTYL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Ryczywół

(540) NOTTO

(531) 27.05.01

(511) 19, 37, 40, 42

(210) 458121 (220) 2016 06 21

(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) YONELLE YOSHINO

(511) 3, 8, 10, 35, 44

(210) 458130 (220) 2016 06 21

(731) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) CERTUP System Certyfi kacji Zawodowych WSiP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01

(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45

(210) 458133 (220) 2016 06 21

(731) MOST MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Most Media

(531) 27.05.01, 29.01.04

(511) 9, 16, 41

(210) 458135 (220) 2016 06 21

(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MAGAZYN SUKCES

(531) 27.05.01

(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210) 458136 (220) 2016 06 21

(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SUKCES

(531) 27.05.01

(511) 9, 16, 35

(210) 458139 (220) 2016 06 21

(731) ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie

(540) ANRO

(531) 27.05.01, 29.01.01

(511) 42

(210) 458146 (220) 2016 06 21

(731) TAXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Taxeon - Wiemy, co się liczy

(511) 9, 42

(210) 458162 (220) 2016 06 22

(731) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn

(540) MIX

(531) 27.05.01

(511) 6

(210) 458165 (220) 2016 06 22

(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA SPORT SLIM ACTIV

(511) 3

(210) 458173 (220) 2016 06 22

(731) CEBI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

(540) cebi POLAND

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03

(511) 7, 9, 11, 21

(210) 458197 (220) 2016 06 23

(731) HUSARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) husarion

(511) 9

(210) 458204 (220) 2016 06 23

(731) SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Slovnaft Partner

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.01.03

(511) 4, 37

(210) 458205 (220) 2016 06 23

(731) SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) Slovnaft Partner
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(531) 24.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 4, 37

(210) 458221 (220) 2016 06 23

(731) FALKOWSKI TOMASZ, Żółwin

(540) STOM

(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14

(511) 35, 44, 45

(210) 458225 (220) 2016 06 23

(731) RAPID FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LAMONO

(511) 36

(210) 458229 (220) 2016 06 23

(731) RAPID FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) LAMONO.PL

(511) 36

(210) 458242 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) PROFINIBUM

(511) 5

(210) 458243 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) BRAFUBEN

(511) 5

(210) 458244 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) VIDABUN

(511) 5

(210) 458245 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) MASIPREN

(511) 5

(210) 458246 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) IZATEXI

(511) 5

(210) 458247 (220) 2016 06 23

(731) ZDROWEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań

(540) Zdroweo

(531) 09.01.05, 27.05.01

(511) 10, 20, 24

(210) 458248 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) NILOBUN

(511) 5

(210) 458249 (220) 2016 06 23

(731) VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów

(540) ALYR

(511) 5

(210) 458250 (220) 2016 06 23

(731) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno

(540) kie zło Premium Gold Master

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29

(210) 458256 (220) 2016 06 23

(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(540) azis

(531) 03.03.01, 26.11.02, 27.05.01

(511) 3, 5

(210) 458257 (220) 2016 06 23

(731) AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC, 

JÓZEF ŻURAWSKI, Brzezie

(540) eco LENS

(531) 27.05.01

(511) 11, 35

(210) 458259 (220) 2016 06 23

(731) AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC, 

JÓZEF ŻURAWSKI, Brzezie

(540) arena lens

(531) 26.11.01, 27.05.01

(511) 11, 35
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(210) 458260 (220) 2016 06 23

(731) WĄTOREK JAN PIEKARNIA, Racławówka

(540) PIEKARNIA JAN WĄTOREK JW CHLEB NA LIŚCIU 

KAPUSTY  pieczywo mieszane pszenno-żytnie BEZ 

KONSERWANTÓW! Chleb pieczony na NATURALNYM 

ZAKWASIE!!!

(531) 01.01.04, 05.07.02, 08.01.02, 24.01.05, 27.05.01

(511) 30

(210) 458262 (220) 2016 06 24

(731) KUCZKOWSKI MICHAŁ PHU RIBENA, Wygoda 

Sierakowska

(540) Ribena

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

(511) 35

(210) 458266 (220) 2016 06 24

(731) MIKOŁAJCZAK MARIUSZ, Nadarzyn

(540) wHere is 24?

(531) 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(511) 9, 35, 38

(210) 458281 (220) 2016 06 24

(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie

(540) 

(531) 19.07.25, 25.01.19, 29.01.15, 24.01.13, 24.09.03, 24.05.03

(511) 33

(210) 458305 (220) 2016 06 27

(731) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa

(540) PIAST

(511) 34

(210) 458319 (220) 2016 06 27

(731) KIEŁB MAŁGORZATA, SZCZYGIEŁ STANISŁAW 

PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ VERSUS 

SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów

(540) Versus PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 45

(210) 458324 (220) 2016 06 27

(731) FORBIS GROUP PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) FORBIS DESIGN BUILD

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 37, 42

(210) 458328 (220) 2016 06 27

(731) S4E SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) S4Engineers

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.11

(511) 16, 41, 42

(210) 458345 (220) 2016 06 28

(731) ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia

(540) ZETKAMA Group

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 7, 35

(210) 458346 (220) 2016 06 28

(731) KASZTALSKA ALEKSANDRA, Katowice

(540) METRO SZTUKI

(511) 35, 41, 42

(210) 458350 (220) 2016 06 28

(731) VANDZSURAK JANOS BE-HAPPY, Kraków
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(540) BE HAPPY

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 14, 28, 35

(210) 458351 (220) 2016 06 28

(731) FUNDACJA UZDROWISKA SZCZAWNO-JEDLINA 

STOKROTKA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczawno-Zdrój

(540) Fundacja Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. 

„STOKROTKA”

(531) 05.05.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(511) 41

(210) 458352 (220) 2016 06 28

(731) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KOŃ POLSKI

(531) 27.05.01, 29.01.01

(511) 16, 38

(210) 458353 (220) 2016 06 28

(731) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) abc OCHRONYroślin

(531) 05.03.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(511) 38

(210) 458355 (220) 2016 06 28

(731) AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

(540) GALERIA PIASECZNO

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15

(511) 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44

(210) 458359 (220) 2016 06 28

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS 

GDAŃSK-OLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) PKS GDAŃSK-OLIWA SA

(531) 01.17.25, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 39

(210) 458364 (220) 2016 06 28

(731) Noxell Corporation, Hunt Valley, US

(540) HEALTHY SKIN HARMONY MIRACLE FOUNDATION

(511) 3

(210) 458367 (220) 2016 06 28

(731) JEŻAK RADOSŁAW, RABIEJ SEBASTIAN JEŻAK&RABIEJ 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) NICE TO FIT YOU CATERING DIETETYCZNY

(531) 11.01.02, 09.01.10, 26.01.04, 27.05.01

(511) 43

(210) 458377 (220) 2016 06 29

(731) ZBIERAŃSKA-FRAŚ BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE IZI, 

Częstochowa

(540) IZI

(531) 01.01.02, 24.17.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 12, 18, 20, 40

(210) 458392 (220) 2016 06 29

(731) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno

(540) Mój Wybór Pyszna z masłem

(531) 05.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(511) 29

(210) 458415 (220) 2016 06 30

(731) MODZELAN ADAM, Legionowo
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(540) Koro de Varsovio

(531) 01.17.14, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14

(511) 36, 39, 43

(210) 458427 (220) 2016 06 30

(731) 1 LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko

(540) fachpack

(511) 6, 11, 12, 20

(210) 458428 (220) 2016 06 30

(731) 1 LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko

(540) fach-pack

(511) 6, 11, 12, 20

(210) 458430 (220) 2016 06 30

(731) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN 

SPÓŁKA CYWILNA, Grójec

(540) VA BANQUE

(511) 34

(210) 458431 (220) 2016 06 30

(731) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wełecz

(540) fajrant

(511) 30

(210) 458448 (220) 2016 06 30

(731) STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA 

ŚRODOWISKA EKON, Warszawa

(540) ekon STOWARZYSZENIE

(531) 03.13.16, 19.01.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15

(511) 39, 40, 41

(210) 458452 (220) 2016 06 30

(731) FIBERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) fi berk let’s fi ber now

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13

(511) 5, 29, 30

(210) 458454 (220) 2016 06 30

(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna

(540) WOJNA DOMOWA

(511) 28

(210) 458456 (220) 2016 06 30

(731) KOXBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) KOXBOX

(531) 27.05.01

(511) 5, 9, 18, 25, 28, 41

(210) 458465 (220) 2016 07 01

(731) EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa

(540) NO NOWE ODOLANY

(531) 27.05.21, 26.01.18, 27.05.01

(511) 35, 36, 37

(210) 458467 (220) 2016 07 01

(731) ELEWARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ELEWARR

(531) 06.19.17, 07.01.14, 26.07.25, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01

(511) 31, 35, 39

(210) 458470 (220) 2016 07 01

(731) ROWEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska

(540) RoWex SŁOŃCE DLA TWOJEGO DOMU WĘGIEL 

WYSOKOKALORYCZNY

(531) 05.05.21, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.14

(511) 4
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(210) 458471 (220) 2016 07 01

(731) ROWEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska

(540) RoWex EKOGROSZEK SŁOŃCE

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14

(511) 4

(210) 458478 (220) 2016 07 01

(731) ST-ONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) ST-one GROUP PRODUCENT FARB I TYNKÓW

(531) 24.17.03, 27.05.01, 29.01.13

(511) 2, 17, 19

(210) 458481 (220) 2016 07 01

(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów

(540) CEDROB

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 4, 35, 39

(210) 458515 (220) 2016 07 04

(731) KATO ZWEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) KATO

(531) 27.05.01

(511) 21, 25, 43

(210) 458517 (220) 2016 07 04

(731) BUŁA JAROSŁAW ALEGRE, Malbork

(540) ALEGRE

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 39

(210) 458521 (220) 2016 07 04

(731) SANSEC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) ITewolucja

(511) 9, 16, 35, 41, 42

(210) 458523 (220) 2016 07 04

(731) SKY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

(540) SKY LOGISTICS

(531) 01.17.03, 27.05.01, 24.17.08, 26.01.03, 29.01.15, 24.15.02

(511) 39

(210) 458524 (220) 2016 07 04

(731) SKY ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Bielsko-Biała

(540) SKY ENERGIA

(531) 01.17.03, 24.15.01, 24.17.08, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15

(511) 35, 36, 40

(210) 458525 (220) 2016 07 04

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-

-USŁUGOWE UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) cotton cloud

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.11.14, 05.05.21

(511) 24

(210) 458526 (220) 2016 07 04

(731) PIETRZAK BARBARA FIRMA KUPIECKA TABA, 

Sokołów Podlaski

(540) zajaDanie KUCHNIA TRADYCYJNA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.03

(511) 30, 43

(210) 458531 (220) 2016 07 04

(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) O3
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(531) 27.05.01

(511) 16, 21, 25, 35, 36, 39, 41, 43, 45

(210) 458532 (220) 2016 07 04

(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH 

M. FREDRYCH, Toruń

(540) ATELOR

(531) 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(511) 6, 9, 12, 20, 37, 45

(210) 458538 (220) 2016 07 04

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) FRUCTONADA

(511) 30, 32, 33

(210) 458540 (220) 2016 07 04

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) PENGUIN GANG

(511) 29, 30, 31

(210) 458542 (220) 2016 07 04

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) MASTER FISH

(511) 29, 30, 31

(210) 458543 (220) 2016 07 04

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) PETIT SWEET

(511) 29, 30, 32

(210) 458544 (220) 2016 07 04

(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie

(540) GO TOVE

(511) 29, 30, 31

(210) 458571 (220) 2016 07 04

(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SPORTOWY24

(531) 27.05.01

(511) 9, 16, 38, 41, 42

(210) 458582 (220) 2016 07 04

(731) K. LINE, Les Herbiers, FR

(540) Okno Światła

(511) 6, 19, 35, 37, 42

(210) 458583 (220) 2016 07 04

(731) K. LINE, Les Herbiers, FR

(540) K-LINE Okno Światła

(511) 6, 19, 35, 37, 42

(210) 458593 (220) 2016 07 04

(731) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz

(540) Z

(531) 29.01.13, 24.01.05, 27.05.21

(511) 21, 29, 31

(210) 458597 (220) 2016 07 04

(731) NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) www.GrapheneShop.pl

(511) 35, 42

(210) 458602 (220) 2016 07 04

(731) SKONECZNY RAFAŁ BASSLINE, Łódź

(540) ŁÓDZKIE BRAMY

(531) 26.03.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14

(511) 41

(210) 458603 (220) 2016 07 04

(731) LIFESTYLE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) kosmetykoMANIA

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35

(210) 458606 (220) 2016 07 04

(731) ASGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo

(540) BLUE COLLECTION

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 16

(210) 458610 (220) 2016 07 04

(731) ADAMCZUK PAWEŁ FIRSTWEB, Wasilków
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(540) MY PETS

(531) 03.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35

(210) 458639 (220) 2016 07 05

(731) GUT ROBERT LEGER, Brwinów

(540) C CLUB

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13

(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35

(210) 458645 (220) 2016 07 05

(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie

(540) mysecret

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 3, 8, 21

(210) 458646 (220) 2016 07 05

(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie

(540) mysecret

(531) 27.05.01

(511) 3, 8, 21

(210) 458648 (220) 2016 07 05

(731) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) żak

(531) 09.07.09, 27.05, 29.01.12

(511) 9, 16, 35, 41, 43, 44

(210) 458649 (220) 2016 07 05

(731) THREE STARS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) 3STAR

(531) 01.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(511) 5, 10

(210) 458701 (220) 2016 07 06

(731) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) euroimpex sa

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.99, 26.11.03, 26.02.01

(511) 9, 16, 35, 37, 41, 42

(210) 458707 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) Zima z kryminałem

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458708 (220) 2016 07 06

(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN

(540) 

(531) 03.07.17, 29.01.12

(511) 12

(210) 458711 (220) 2016 07 06

(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN

(540) 

(531) 26.13.25

(511) 12, 35, 37

(210) 458715 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) z życia wzięte Najlepsze PANORAMY

(531) 05.03.06, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.15

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458718 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław
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(540) Lato z kryminałem

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458719 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) Gotuj krok po kroku

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458720 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) WYKREŚLANKI z kasą

(531) 27.05.03, 29.01.15

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458721 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) KRZYŻÓWKI 3w1

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458724 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) Szczypta magii

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458725 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) świat kobiety Siedlisko

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458728 (220) 2016 07 06

(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN

(540) BAJAJ

(531) 27.05.01

(511) 12, 35, 37

(210) 458729 (220) 2016 07 06

(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN

(540) BAJAJ

(511) 12, 35, 37

(210) 458736 (220) 2016 07 06

(731) MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) PIZZA I WINO

(531) 26.04.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(511) 29, 30, 43

(210) 458737 (220) 2016 07 06

(731) MOTOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) MOTOSTREFA

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 37, 39

(210) 458739 (220) 2016 07 06

(731) EMPIRE NORD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) EMPIRE NORD GROUPE

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 35, 39, 41

(210) 458740 (220) 2016 07 06

(731) KOZŁOWSKA KAROLINA, Gdynia
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(540) ANYWHERE TO

(511) 35, 39, 42, 43

(210) 458741 (220) 2016 07 06

(731) KĘPCZYŃSKA MAGDALENA, Marcelów

(540) FIT EAT CO CATERING DIETETYCZNY

(531) 11.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(511) 29, 31, 43

(210) 458742 (220) 2016 07 06

(731) ARCHIWA KUJAWSKO-POMORSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bydgoszcz

(540) ARCHIWA KUJAWSKO-POMORSKIE

(531) 07.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 16, 35, 39

(210) 458743 (220) 2016 07 06

(731) MALEC JAROSŁAW MEMEX, Piaseczno

(540) DiabetiCall

(531) 25.05.03, 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(511) 35, 38, 42, 45

(210) 458744 (220) 2016 07 06

(731) NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GRAPHENE shop

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(511) 35, 42

(210) 458750 (220) 2016 07 06

(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Wrocław

(540) TA NASZA MŁODOŚĆ

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 458752 (220) 2016 07 06

(731) KĘPCZYŃSKA MAGDALENA, Marcelów

(540) FIT EAT

(511) 29, 31, 43

(210) 458754 (220) 2016 07 06

(731) MEBLOMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, Mszana Dolna

(540) M mt gym

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 01.15.15

(511) 28

(210) 458755 (220) 2016 07 06

(731) ANTCZAK PAWEŁ ONO, Poznań

(540) babyono

(531) 27.05.01, 29.01.12

(511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 28, 35

(210) 458756 (220) 2016 07 06

(731) NOWOWIEJSKI TOMASZ, Sosnowiec

(540) ENERGY DRINK KABISA

(531) 05.03.07, 05.05.19, 11.03.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15

(511) 32

(210) 458757 (220) 2016 07 06

(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) GOODIE

(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) 458758 (220) 2016 07 06

(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) VERONI hydration
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.07, 26.01.01

(511) 32

(210) 458759 (220) 2016 07 06

(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) VERONI energy

(531) 25.07.07, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01

(511) 32

(210) 458760 (220) 2016 07 06

(731) SEPIOŁ JANUSZ, Kraków

(540) GAGA in of Gallery of Architrcture in Garden of Arts

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.04.09, 19.03.25

(511) 35, 41, 42

(210) 458786 (220) 2016 07 07

(731) ENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ENDORFINA EVENTS

(511) 35, 41

(210) 458788 (220) 2016 07 07

(731) ENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) eNDORFINA events

(531) 27.05.01

(511) 35, 41

(210) 458795 (220) 2016 07 07

(731) KRAJEWSKI WOJCIECH BMC, Mała Nieszawka

(540) Skarby Natury

(531) 29.01.13, 27.05.01

(511) 33

(210) 458798 (220) 2016 07 07

(731) SANTE A. KOWALSKI SP. J., Warszawa

(540) Studio Sante UZDROWISKO MIEJSKIE

(511) 5, 35, 41, 44

(210) 458799 (220) 2016 07 07

(731) SOSNOWSKI MARCIN ZNICZE ŚWIECE, Olecko

(540) J. SOSNOWSKI Znicze

(531) 29.01.12, 01.15.05

(511) 4

(210) 458801 (220) 2016 07 07

(731) POTOCKI-BIELECKI BOHDAN, Warszawa

(540) Arte Dental Clinic dr Potocki

(531) 27.05.01

(511) 44

(210) 458807 (220) 2016 07 07

(731) ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MĄDRZY, ZDROWI I ODPORNI Z MÖLLER’S

(511) 5, 35, 41, 44

(210) 458815 (220) 2016 07 07

(731) PAŁŻEWICZ MAŁGORZATA, Michałów-Grabina

(540) LUDOWIZNA KAMPINOWSKI PARK EDUKACJI 

PATRIOTYCZNEJ im. por. „Góra Doliny”

(531) 29.01.12, 27.05.01

(511) 16, 39, 41

(210) 458830 (220) 2016 07 07

(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) AA TECHNOLOGIA BIO-ASYMILACJI

(511) 3, 5

(210) 458835 (220) 2016 07 07

(731) CLIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Clipper life support

(531) 27.05.01, 29.01.13

(511) 11, 35, 37, 39, 44
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(210) 458836 (220) 2016 07 07

(731) SZYMALA TOMASZ PRIMA SORT, Bielsko-Biała

(540) FIRANEO

(511) 24, 35, 40

(210) 458837 (220) 2016 07 07

(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) KSIĘŻYCÓWKA

(531) 01.07.06, 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13

(511) 33

(210) 458882 (220) 2016 07 08

(731) Dante International SA, Bukareszt, RO

(540) DiABLO

(531) 26.01.01, 27.05.05

(511) 9

(210) 458898 (220) 2016 07 09

(731) HYŻAK MIŁOSZ EQUAL GROUP, Gniezno

(540) MODELOVE

(511) 25, 35

(210) 458899 (220) 2016 07 09

(731) PROCZEK JOANNA, Ząbki

(540) mothlan

(511) 5

(210) 458900 (220) 2016 07 09

(731) JAGODZKI RAFAŁ PIOTR, Łódź

(540) NAPRAWY NA TELEFON

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 14.07.09, 16.01.11

(511) 9, 37, 38

(210) 458924 (220) 2016 07 11

(731) SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU 

BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów

(540) Balcerzak i Spółka. Kroi się coś wyjątkowego.

(511) 29

(210) 458926 (220) 2016 07 11

(731) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PBC Polskie Badania Czytelnictwa

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14

(511) 35, 41, 42

(210) 458928 (220) 2016 07 11

(731) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski

(540) WÓDKI Z PUSZCZY

(531) 05.01.03, 24.17.02, 26.04.02, 27.05.01

(511) 33

(210) 458932 (220) 2016 07 11

(731) SKARŻYŃSKI KAMIL MANK, Przyjażń

(540) mank

(511) 31

(210) 458965 (220) 2016 07 11

(731) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa

(540) Pat&Rub linia OTULAJĄCA

(511) 3, 5, 35

(210) 458966 (220) 2016 07 11

(731) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa

(540) Pat&Rub linia ORZEŹWIAJĄCA

(511) 3, 5, 35

(210) 458967 (220) 2016 07 11

(731) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa

(540) Pat&Rub linia ROZGRZEWAJĄCA

(511) 3, 5, 35

(210) 458968 (220) 2016 07 11

(731) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa

(540) Pat&Rub linia DOMOWE SPA

(511) 3, 5, 35

(210) 458973 (220) 2016 07 11

(731) GAPIŃSKI MARIUSZ PROKSYMA, Poddębice

(540) PROKSYMA

(511) 35, 37, 39

(210) 458975 (220) 2016 07 11

(731) ŻWIR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mostki

(540) ŻWIR-TRANS

(531) 29.01.13, 27.05.01

(511) 6, 19, 35, 37, 39
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(210) 458978 (220) 2016 07 11

(731) MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice

(540) Zielona Apteka

(531) 05.05.04, 26.04.04, 26.11.01, 29.01.13, 27.05.01

(511) 3, 5

(210) 458979 (220) 2016 07 11

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) ŻYTNIÓWKA Z SERCA PODLASIA PRAWDZIWA 

Z POLSKIEGO ŻYTNIEGO SPIRYTUSU

(531) 19.07.01, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.12

(511) 33

(210) 458981 (220) 2016 07 11

(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie

(540) ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE PODLASIA B

(531) 06.19.09, 04.03.01, 05.07.03, 09.01.10, 24.09.02, 25.01.15, 

27.05.01, 29.01.15

(511) 33



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

1 455159, 455736, 456023, 456383, 456386, 456391, 456392, 456393, 456394, 456938, 457083, 457084, 457085, 

457086, 457199, 457524

2 457462, 458478

3 454944, 455110, 455113, 455501, 455502, 455571, 455829, 455979, 456023, 456146, 456478, 456739, 457083, 

457084, 457085, 457086, 457098, 457356, 457362, 457451, 457557, 457670, 457682, 457683, 457685, 458035, 

458053, 458059, 458113, 458115, 458116, 458121, 458165, 458256, 458364, 458639, 458645, 458646, 458755, 

458830, 458965, 458966, 458967, 458968, 458978

4 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 456722, 457524, 458204, 458205, 458470, 458471, 458481, 458799

5 454944, 455110, 455113, 455501, 455502, 455736, 456300, 456365, 456367, 456478, 456805, 456809, 456810, 

456938, 456961, 457083, 457084, 457085, 457086, 457098, 457199, 457385, 457386, 457387, 457388, 457451, 

457512, 457515, 457519, 457557, 457641, 457682, 457683, 457685, 457779, 457847, 457966, 458005, 458007, 

458059, 458111, 458112, 458116, 458242, 458243, 458244, 458245, 458246, 458248, 458249, 458256, 458452, 

458456, 458649, 458755, 458798, 458807, 458830, 458899, 458965, 458966, 458967, 458968, 458978

6 455173, 456023, 456364, 456722, 457040, 457042, 457329, 457337, 457448, 457450, 457475, 457592, 457601, 

457728, 457772, 458162, 458345, 458427, 458428, 458532, 458582, 458583, 458975

7 454953, 455366, 455370, 456023, 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 456722, 456788, 456815, 456816, 

457448, 457481, 457526, 457592, 457653, 457818, 457842, 457978, 458053, 458173, 458345

8 455366, 455370, 456023, 457086, 457462, 457978, 458121, 458645, 458646, 458755

9 455283, 455366, 455370, 455414, 455825, 455930, 456023, 456238, 456314, 456615, 456616, 456617, 456618, 

456619, 456849, 456910, 457157, 457314, 457450, 457458, 457460, 457475, 457539, 457587, 457588, 457772, 

458088, 458103, 458105, 458130, 458133, 458135, 458136, 458146, 458173, 458197, 458266, 458456, 458521, 

458532, 458571, 458639, 458648, 458701, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 458721, 458724, 458725, 

458750, 458755, 458757, 458882, 458900

10 454944, 455110, 455113, 455571, 456478, 456808, 456910, 458059, 458121, 458247, 458649, 458755

11 454953, 456023, 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 457332, 457376, 457521, 457526, 457592, 457600, 

458014, 458173, 458257, 458259, 458427, 458428, 458755, 458835

12 456023, 456626, 456722, 457481, 458377, 458427, 458428, 458532, 458708, 458711, 458728, 458729

14 455414, 455829, 456562, 456688, 457475, 457670, 458350, 458639

16 455173, 455366, 455370, 455930, 456023, 456383, 456386, 456391, 456392, 456393, 456394, 456446, 456447, 

456935, 457270, 457289, 457392, 457423, 457462, 457475, 457557, 457817, 457838, 457852, 458088, 458103, 

458105, 458116, 458130, 458133, 458135, 458136, 458328, 458352, 458355, 458521, 458531, 458571, 458606, 

458648, 458701, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 458721, 458724, 458725, 458742, 458750, 458757, 

458815

17 456023, 457592, 458478

18 455414, 455829, 456562, 456896, 457462, 457475, 457670, 458116, 458377, 458456, 458639, 458755

19 456200, 456655, 456697, 456746, 457016, 457180, 457329, 457586, 457728, 457772, 458120, 458478, 458582, 

458583, 458975

20 455432, 455834, 456346, 457040, 457042, 457526, 457728, 458247, 458377, 458427, 458428, 458532, 458755

21 455825, 456023, 456364, 457475, 457557, 457600, 458173, 458515, 458531, 458593, 458645, 458646, 458755

24 455432, 457040, 457042, 457475, 457818, 458247, 458525, 458836

25 455414, 455432, 455829, 456023, 456198, 456688, 456715, 456896, 456932, 457169, 457475, 457526, 457595, 

457609, 457670, 458116, 458456, 458515, 458531, 458639, 458755, 458898

26 455414

28 456395, 456488, 456489, 456715, 457169, 457392, 457475, 458017, 458116, 458350, 458454, 458456, 458754, 

458755
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1 2

29 455280, 455421, 455422, 455501, 455502, 456120, 456197, 456210, 456325, 456329, 456361, 456365, 456367, 

456506, 456529, 456530, 456532, 456533, 457105, 457172, 457173, 457174, 457176, 457177, 457178, 457179, 

457400, 457405, 457406, 457409, 457410, 457411, 457413, 457847, 458034, 458250, 458355, 458392, 458452, 

458540, 458542, 458543, 458544, 458593, 458736, 458741, 458752, 458924

30 455421, 455422, 456120, 456232, 456353, 456361, 456365, 456367, 457378, 457563, 457830, 457847, 457935, 

457936, 458260, 458355, 458431, 458452, 458526, 458538, 458540, 458542, 458543, 458544, 458736

31 455736, 456323, 456325, 456361, 456395, 456739, 457199, 458355, 458467, 458540, 458542, 458544, 458593, 

458741, 458752, 458932

32 454952, 455583, 456351, 456361, 456365, 456367, 456506, 456961, 457391, 457963, 457964, 458031, 458059, 

458108, 458355, 458538, 458543, 458756, 458758, 458759

33 455583, 456365, 456367, 456660, 456917, 457666, 457695, 457698, 457699, 457963, 457964, 458281, 458355, 

458538, 458795, 458837, 458928, 458979, 458981

34 456339, 456340, 456343, 456344, 458305, 458355, 458430

35 455110, 455113, 455173, 455248, 455314, 455357, 455414, 455421, 455422, 455583, 455825, 455829, 455834, 

455930, 456023, 456120, 456314, 456323, 456330, 456351, 456356, 456365, 456367, 456383, 456386, 456391, 

456392, 456393, 456394, 456446, 456447, 456462, 456472, 456562, 456626, 456655, 456688, 456715, 456722, 

456746, 456910, 456932, 456935, 457007, 457016, 457018, 457019, 457025, 457040, 457042, 457074, 457157, 

457172, 457173, 457174, 457176, 457177, 457178, 457179, 457199, 457270, 457289, 457314, 457318, 457329, 

457376, 457423, 457458, 457460, 457462, 457475, 457508, 457524, 457526, 457539, 457556, 457567, 457586, 

457587, 457588, 457592, 457600, 457670, 457678, 457712, 457794, 457821, 457838, 457842, 457901, 457934, 

458004, 458034, 458053, 458088, 458116, 458121, 458130, 458135, 458136, 458221, 458257, 458259, 458262, 

458266, 458345, 458346, 458350, 458355, 458465, 458467, 458481, 458521, 458524, 458531, 458582, 458583, 

458597, 458603, 458610, 458639, 458648, 458701, 458707, 458711, 458715, 458718, 458719, 458720, 458721, 

458724, 458725, 458728, 458729, 458737, 458739, 458740, 458742, 458743, 458744, 458750, 458755, 458757, 

458760, 458786, 458788, 458798, 458807, 458835, 458836, 458898, 458926, 458965, 458966, 458967, 458968, 

458973, 458975

36 455110, 455113, 456356, 456472, 457017, 457074, 457180, 457222, 457475, 457508, 457712, 457901, 457994, 

458004, 458088, 458135, 458225, 458229, 458355, 458415, 458465, 458524, 458531, 458757

37 455314, 455560, 455825, 455834, 455933, 456054, 456323, 456331, 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 

456626, 456697, 456722, 456932, 456981, 457017, 457329, 457337, 457526, 457556, 457842, 458014, 458022, 

458120, 458204, 458205, 458324, 458355, 458465, 458532, 458582, 458583, 458701, 458711, 458728, 458729, 

458737, 458835, 458900, 458973, 458975

38 455357, 456314, 456383, 456386, 456391, 456392, 456393, 456394, 457270, 457458, 457460, 457587, 457588, 

457838, 458088, 458130, 458135, 458266, 458352, 458353, 458571, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 

458721, 458724, 458725, 458743, 458750, 458757, 458900

39 456054, 456323, 456325, 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 456722, 457337, 457712, 458034, 458355, 

458359, 458415, 458448, 458467, 458481, 458517, 458523, 458531, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 

458721, 458724, 458725, 458737, 458739, 458740, 458742, 458750, 458815, 458835, 458973, 458975

40 455834, 456323, 456446, 456447, 456615, 456616, 456617, 456618, 456619, 456746, 457448, 457450, 457539, 

457852, 458120, 458355, 458377, 458448, 458524, 458836

41 455173, 455314, 455357, 455366, 455370, 455414, 455583, 455829, 455930, 456314, 456329, 456507, 456787, 

456840, 456932, 456935, 457007, 457010, 457018, 457019, 457025, 457074, 457157, 457270, 457289, 457318, 

457423, 457475, 457508, 457670, 457726, 457734, 457736, 457821, 457838, 457878, 457901, 457994, 458017, 

458088, 458103, 458105, 458130, 458133, 458135, 458328, 458346, 458351, 458355, 458448, 458456, 458521, 

458531, 458571, 458602, 458648, 458701, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 458721, 458724, 458725, 

458739, 458750, 458757, 458760, 458786, 458788, 458798, 458807, 458815, 458926

42 455248, 455283, 455357, 455834, 456054, 456238, 456314, 456331, 456356, 456364, 456462, 456615, 456616, 

456617, 456618, 456619, 456722, 456746, 456787, 456840, 456981, 457007, 457017, 457314, 457508, 457526, 

457653, 457728, 457852, 457901, 458014, 458022, 458088, 458120, 458130, 458135, 458139, 458146, 458324, 

458328, 458346, 458521, 458571, 458582, 458583, 458597, 458701, 458707, 458715, 458718, 458719, 458720, 

458721, 458724, 458725, 458740, 458743, 458744, 458750, 458757, 458760, 458926

43 455421, 455422, 455583, 456329, 456330, 456356, 456361, 456506, 456529, 456530, 456532, 456533, 457018, 

457019, 457318, 457526, 457563, 457567, 457934, 457935, 457936, 458017, 458355, 458367, 458415, 458515, 

458526, 458531, 458648, 458736, 458740, 458741, 458752

44 455560, 455571, 456787, 457081, 457098, 457318, 457451, 457795, 457934, 458121, 458221, 458355, 458648, 

458798, 458801, 458807, 458835

45 455283, 455357, 455829, 456472, 457270, 457508, 457901, 457994, 458088, 458130, 458135, 458221, 458319, 

458531, 458532, 458743



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZGŁOSZONYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer 

zgłoszenia

1 2

# NOLIFE GAMING 456849

3STAR 458649

A ALLCOMP 455370

AA Dermo lab 457683

AA LAB 457685

AA Skin lab 457682

AA TECHNOLOGIA BIO-ASYMILACJI 458830

AAIM POLSKA 457337

abc OCHRONYroślin 458353

AGRICOLE PARTNER 457653

AirHome 457332

ajfood 456533

ALEGRE 458517

Alfa 457794

Aloha 457179

ALYR 458249

amica 454953

ANACARDEX 456300

ANRO 458139

ANYWHERE TO 458740

APRANAX 457515

Apteczka ABC 458059

AQUILA 456938

Archiserwis 456462

ARCHIWA KUJAWSKO-POMORSKIE 458742

ARCOM storage solutions 457728

arena lens 458259

ARMAX 457556

AROX 457086

Arte Dental Clinic dr Potocki 458801

ATELOR 458532

Auto ParK PKS 456331

autotesto 458022

azis 457083

azis 458256

Baby Rose 457362

babyono 458755

BAJAJ 458728

BAJAJ 458729

Balcerzak i Spółka. Kroi się coś wyjątkowego. 458924

Baltic Geomatics Congress 456935

BE HAPPY 458350

BEATROCK. 457539

Beetle Juice 456688

bella ideale 457641

BELLER PACK & DRUK 457817

BETBLOK SYSTEM 456697

BIELENDA SPORT SLIM ACTIV 458165

BIO PELLMAX 457521

BIOTROPIL 458112

BIZNES BOX 457587

Black i możesz więcej 456961

BLUE COLLECTION 458606

BOJABU 456325

bojan tradycyjne 456351

Bonarka Park 458017

BRAFUBEN 458243

BRAIN CODE 457726

BROVARUS 455583

BryZa 454952

BUDOWA ROKU KONKURS 457025

BURY 456323

C CLUB 458639

Cafe Kattowitz Różnorodność Smaków 457567

cebi POLAND 458173

CEDROB 458481

CERTUP System Certyfi kacji Zawodowych 

WSiP 458130

CHI 456896

ChiChi 4U CHIPS & CHICKEN 456529

ChiChi 4U 456530

ChiChi 4U 456532

CHŁOPCY Z PLACU BRONI ZESPÓŁ 455930

citygsm 455825

CITYTRAIL 456507

Clipper life support 458835

CODICI BANDA NERA 457695

CODICI 457699

convertan 455501

cotton cloud 458525

czarna mamba 456200

CZESKI FILM 456120

DAYER 456715

DECORATIVE SOLUTIONS LAMINart 457016

DiabetiCall 458743

DiABLO 458882

Dla Koneserów PRIMA SORT 456198

DRAUMET 456023

Drew-ekotrend 455933
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Droniq 457098

drops metal 457586

Dziarskie Jarskie Dziarskie Jarskie 456210

DZIARSKIE JARSKIE 456197

EasyCollect 456238

eco LENS 458257

ekon STOWARZYSZENIE 458448

EKOTEC 457524

ELEWARR 458467

ELIPTUS 458111

EMPIRE NORD GROUPE 458739

ENDORFINA EVENTS 458786

eNDORFINA events 458788

ENERGY DRINK KABISA 458756

EPROMUL 457512

ESCALA 458113

ESCALA 458115

euroimpex sa 458701

evi-dental 454944

eye FIT 457451

EZEHRON 458007

fachpack 458427

fach-pack 458428

fajrant 458431

FALCON 457978

Familijne 2Go 456353

fi berk let’s fi ber now 458452

FIBRAKO 455432

FIRANEO 458836

FIT EAT CO CATERING DIETETYCZNY 458741

FIT EAT 458752

FORBIS DESIGN BUILD 458324

FORMUŁA BIZNES BOX 457588

Framex 457329

FRUCTONADA 458538

Full NANO aktywator 457199

Fundacja Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. 

„STOKROTKA” 458351

funky FOOD 456361

FYSSAGIR 457519

G GASTROMAX POLSKA 457526

gabi MEBLE 455834

GAGA in of Gallery of Architrcture 

in Garden of Arts 458760

GALERIA PIASECZNO 458355

Gedeon 457818

GIEWONT 456339

Ginseng Energy Ball MAX ENERGY pink fury 

Pink Fury - gazowany napój energetyzujący, 

środek spożywczy zaspokajający 

zapotrzebowanie organizmu przy 

ntensywnym wysiłku fi zycznym, 

zwłaszcza sportowców z tauryną kofeiną 

i witaminami - pasteryzowany 456367

Ginseng Energy pink fury MAX ENERGY 456365

GO TOVE 458544

GOL24.PL 457838

GOLDESIN ALERSTOP 456478

GOLD-PROST 456809

GOODIE 458757

Gotuj krok po kroku 458719

GRAPHENE shop 458744

HAPPY COLOR 457462

HAPPY SNOW 457481

HE HOTEL EDISON 457018

HEALTHY SKIN HARMONY 

MIRACLE FOUNDATION 458364

Hotel Polanica 457318

HUBBER 456722

husarion 458197

ibait FISHING TACKLE AND ACCESSORIES 457169

ICEBOOK 456917

II FS Stelmach 456364

In Victim Centrum Pomocy Poszkodowanym 457222

insta make-up 457356

intelli TECHNOLOGY 456816

intelli TISSUE 456815

inversum 455502

isola di aggio MILANO 457595

ITewolucja 458521

IZATEXI 458246

IZI 458377

J. SOSNOWSKI Znicze 458799

Jakubowa izba 456329

JOHN ROLFE 456340

KAiM PL 456840

KAMELEON.PRO 457040

kameleon.pro 457042

KARDIO-TEST MEDICAL 456910

Karpiszon 456395

Kasia Tusk 455829

KATO 458515

KATOP 456660

KAWALERIA 457666

kie zło Premium Gold Master 458250

K-LINE Okno Światła 458583

KOLASTYNA COLLAGEN ABSOLUTE 458035

KOMELA 456788

KOŃ POLSKI 458352
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Koro de Varsovio 458415

kosmetykoMANIA 458603

Kosmos 457176

KOXBOX 458456

KRZYŻÓWKI 3w1 458721

KSIĘŻYCÓWKA 458837

LAMONO 458225

LAMONO.PL 458229

LANSART 457385

Lato z kryminałem 458718

LEWY SIERPOWY 457174

Lido 457994

LL LINGLORD 457007

Lo Lou pre PRESTIGE TRUE COLORS 455979

LODARZA AM 457387

LODARZA 457386

LOMBARDORO 457712

LOOD 457936

LOODBOX 457935

LoVege 458034

LUDOWIZNA KAMPINOWSKI PARK

EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ 

im. por. „Góra Doliny” 458815

LULA 457557

LUMIERe RESTAURANT & WINE 457019

LUNA ARGENTA 457698

LUXETIN 457966

ŁÓDZKIE BRAMY 458602

M mt gym 458754

M W mama w okolicy 457270

macademian girl 457670

machine tools international 457842

MAGAZYN SUKCES 458088

MAGAZYN SUKCES 458135

magnezjanka 457391

mango 457934

mank 458932

Mappi 456446

Mappi 456447

MARCELINOVE 457180

MASIPREN 458245

MASTER FISH 458542

MĄDRZY, ZDROWI I ODPORNI Z MÖLLER’S 458807

MEDI SYSTEM 457678

Melatonina Tonaxinum spray 456805

Menopea 457847

METRO SZTUKI 458346

MIDORI feminine fashion 457609

MILICON 456932

mill clean 457085

mill 457084

Miss Południa 457734

Miss Północy 457736

MIX 458162

MODELOVE 458898

MONT BLANC 455159

MORENO 458031

Most Media 458133

mothlan 458899

MOTOSTREFA 458737

Mój Wybór Pyszna z masłem 458392

MY PETS 458610

mysecret 458645

mysecret 458646

NANO BASIC 456386

NANO FORTE 456383

NANO PREMIUM 456391

NANO ROOT 456392

NANO VIT 456394

NAPRAWY NA TELEFON 458900

Naturalne lody na patyku 457830

NICE TO FIT YOU CATERING DIETETYCZNY 458367

NILOBUN 458248

NN W FESTIWAL FILMOWY NNW 

NIEPOKORNI NIEZŁOMNI WYKLĘCI 

1939-1989 PRZYWRACAMY PAMIĘĆ 457878

NO NOWE ODOLANY 458465

NOTTO 458120

nowa FORMUŁA DUET 457458

NOWY OLECHÓW 457017

O3 458531

OFTALMIKA 457081

OGRODOWE POGOTOWIE 501 404 029 

Piotr Kobiela 455560

Okno Światła 458582

OLAN 457772

OPB Organizacja Przedsiębiorców Barlinek 457074

ORiSTO 456346

OUR CONTENT YOUR BRAND 455357

PAK POLAND 457852

Pat&Rub linia DOMOWE SPA 458968

Pat&Rub linia ORZEŹWIAJĄCA 458966

Pat&Rub linia OTULAJĄCA 458965

Pat&Rub linia ROZGRZEWAJĄCA 458967

Patriotki 457378

PBC Polskie Badania Czytelnictwa 458926

PC-PROJEKT 456054

PENGUIN GANG 458540

PERFEXIM LTD 457592

Perpetuum Vigore 457779

PERRY LUBELSKI 457964

PETARDA 457178

PETIT SWEET 458543
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PIAST 458305

PIEKARNIA JAN WĄTOREK JW CHLEB 

NA LIŚCIU KAPUSTY  pieczywo mieszane

pszenno-żytnie BEZ KONSERWANTÓW! 

Chleb pieczony na NATURALNYM 

ZAKWASIE!!! 458260

Pierogarnia Piaski 457563

PIŁKARSKA PRZYSZŁOŚĆ Z LOTOSEM 

LOTOS  ! Pomorskie 457475

Pit Format 457314

PIZZA I WINO 458736

Pizzola 455421

Pizzola 455422

PKS GDAŃSK-OLIWA SA 458359

POLISH CLUSTER OF CONSTRUCTION 

EXPORTERS 455314

polish talent support 457010

PRESTIGE Decor PRODUCENT LISTEW 

PRZYPODŁOGOWYCH 456655

PROFINIBUM 458242

PROKSYMA 458973

Punktualnik 455283

Quick step 456146

RCB Regionalne Centrum Biznesu 457289

RECON 456981

REVA ARQ 458014

Ribena 458262

Righton Oxford International 458103

rodevit 456739

RODZINA 457460

ROI 458105

RoWex EKOGROSZEK SŁOŃCE 458471

RoWex SŁOŃCE DLA TWOJEGO DOMU 

WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY 458470

ROZATRAV 456810

RP robert paliga szkolenia i doradztwo 456472

rrofa 456615

S & H 456344

S4Engineers 458328

SAFARI 456626

SBB ENERGY 456616

SBB ENERGY 456619

sbb 456617

SBB 456618

SHININGCAR 458053

Singielka 456314

Skarby Natury 458795

SKY ENERGIA 458524

SKY LOGISTICS 458523

Slovnaft Partner 458204

Slovnaft Partner 458205

SmartHuman 457157

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI 

MASŁO EXTRA OSEŁKA GÓRSKA 

Extra Osełka Górska www.sobik.com.pl 457406

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO EXTRA 

OSEŁKA GÓRSKA OSEŁECZKA GÓRSKA MINI 

Masło Extra Osełka Górska www.sobik.com.pl 457405

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO EXTRA 

OSEŁKA GÓRSKA z dodatkiem soli morskiej 

Osełka Górska z dodatkiem soli morskiej 

www.sobik.com.pl. 457410

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI MASŁO 

OSEŁECZKA Górska o smaku cebuli smażonej, 

szczypiorku, czosnku www.sobik.com.pl 457409

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI smaksełko 

z cebulą ze szczypiorkiem z ziołami 

z czosnkiem znakomite do świeżego 

pieczywa Smaksełko www.sobik.com.pl. 457411

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TERMIZOWANA 

Bryndza sądecka  www.sobik.com.pl 457400

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TRADYCYJNE 

MASŁO POLSKIE EXTRA 200 g Extra 100 g 

zawartość tłuszczu 83 % Prawdziwy smak 

masła Tradycyjne Masło Polskie Extra 

www.sobik.com.pl 457413

SOCHECK 456506

SPORTOWY24 458571

STACCATO na pierwszej linii dachu 457601

STOM 458221

ST-one GROUP PRODUCENT FARB I TYNKÓW 458478

Studio Sante UZDROWISKO MIEJSKIE 458798

STYROLINE 456746

SUKCES 458136

SUNGLOBE 455280

SUROWA KROWA 456232

SymPhar 455110

SymPhar 455113

SZAFA MINIMALISTKI 457821

Szczypta magii 458724

ŚKB Śląski Klub Biznesu 457423

świat kobiety Siedlisko 458725

TA NASZA MŁODOŚĆ 458750

TASTEAM 457600

Taxeon - Wiemy, co się liczy 458146

TEATRALNA NAGRODA MUZYCZNA

IM. JANA KIEPURY 455173

THE STORY that matters 455248

TONNY SEE YOU TRENDY 455414

TOP QUALITY ARTAGRO POLSKA 

WYPRODUKOWANO W POLSCE 456393

TriVita 457795

ULGASIM 458005

unicut 455366

Urwis BANANOWY 457177

Urwis JABŁKOWY 457173

VA BANQUE 458430
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Vacation Club 456356

Vanoil 456330

VELODY AM 457388

VENTURE HICS HIGH INTEGRATED 

COMFORT SYSTEM 457376

VERDENT 456808

VERONI energy 458759

VERONI hydration 458758

Versus PODKARPACKIE CENTRUM 

ODSZKODOWAŃ 458319

VIDABUN 458244

VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II 456787

wapcal 455736

WETLINER 458108

wHere is 24? 458266

witelo 457508

WITELO 457901

WOJNA DOMOWA 458454

WÓDKI Z PUSZCZY 458928

www.GrapheneShop.pl 458597

WYKRAWKI 457105

WYKREŚLANKI z kasą 458720

yasumi 455571

YONELLE YOSHINO 458121

z życia wzięte Najlepsze PANORAMY 458715

Z 458593

Zaborowski Form 457450

Zaborowski 457448

zajaDanie KUCHNIA TRADYCYJNA 458526

ZAKOPCE 456343

Zdroweo 458247

ZETKAMA Group 458345

ZGNILAKI 457392

Zielona Apteka 458978

Zima z kryminałem 458707

ZMIANY ZMIANY 457172

Zuzanna 456488

Zuzanna 456489

ŻAGIELFINANSE 458004

żak 458648

ŻWIR-TRANS 458975

ŻYTNIÓWKA GOŚCINNOŚĆ W NATURZE 

PODLASIA B 458981

ŻYTNIÓWKA Z SERCA PODLASIA 

PRAWDZIWA Z POLSKIEGO ŻYTNIEGO 

SPIRYTUSU 458979



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R. 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy 

(w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych znaku), klasy towarowe.

606231 Ketalar 5

1252782 Granny’s Secret

CFE: 01.15.11, 08.07.05, 27.05.01, 29.01.12 29, 32

1270517 proff 7, 8, 11, 20

1280233 Collamin 5

1300049 PASS3 8

1300059 Asgard 9

1300085 CFE: 28.05 2, 5

1300104 ASIAWING

CFE: 27.05, 29.01 12

1300165 LA CROIX SAINT-ROC 33

1300186 AGNESAVIN

CFE: 28.05 5

1300191 ESTEDRO

CFE: 28.05 5

1300212 AUTHENTICA BY WICANDERS

CFE: 26.04, 27.05, 29.01 19

1300246 ActivumSG

CFE: 27.05, 29.01 35, 36, 37

1300258 VARNITSA 32, 35

1300340 WOOL TOUCH

CFE: 03.04, 29.01 23

1300341 FINALTERM 1, 17, 19

1300346 ecocity

CFE: 05.03, 28.05, 29.01 19

1300391 WTF! (WINE THE FACTS) 33

1300397 believe in eve 25

1300405 WiXX

CFE: 27.05 3, 5, 16

1300407 Tatel

CFE: 05.03, 27.05, 29.01 5, 29, 30, 31, 32

1300417 RHYME 25, 28

1300425 MIG WELD

CFE: 27.05, 29.01 6

1300446 CONTAFLU 5

1300448 La Solea 33

1300475 Bor Forras 33

1300476 Fehr Arany 33

1300584 Bermedi

CFE: 26.11, 29.01 1, 5, 9, 10, 11

1300585 ZAPATA 33

1300597 Holden tail

CFE: 28.05 1, 2, 11, 19, 21, 35, 36, 37, 39, 42

1300601 MILDIVAN 5

1300602 XUVARI 5

1300622 RAZER

CFE: 27.05 9, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 42, 45

1300881 DIOSVEN 3, 5

1300882 EREVIT 3

1300883 SymbioLac 5

1300892 KRASIVALTA

CFE: 28.05 5

1300964 TEXCUBE 18, 25, 40

1301058 GENESIS 37

1301059 GENESIS 11

1301087 MCGA 35, 36, 45

1301093 LUTNER 15

1301100 HERCUL 2, 17

1301153 GENESIS 25

1301162 GPA

CFE: 26.01, 26.04, 26.07, 29.01 12, 35, 37, 40

1301165 G.Bar 44

1301189 GEGA ALPINE METAL TECH

CFE: 26.01, 27.05, 29.01 7, 11

1301213 Bingo

CFE: 01.15, 27.05, 29.01 3

1301262 LAWSOME PERSPECTIVES 35, 41, 45

1301263 LAAAAAAAWSOME! 35, 41, 45

1301278 Oxynordix 5

1301279 Xynordix 5

1301290 WTF! 33

1301296 ROTICOX 5

1301308 DOR 33

1301314 JCB DEBIT 36

1301343 CARBOTAN 9

1301428 Complexe MORPHO 4D 1, 3

1301434 CHROMOS-SVJETLOST ULTRA 2, 19, 35

1301437 VINOHORA 33

1301441 Oriental Conditioner

CFE: 26.01, 27.05, 28.03 31

1301445 King Ma

CFE: 27.05 9

1301446 GUO

CFE: 28.03 21

1301470 BALTIC BLUE 29

1301471 EURO CARE

CFE: 05.03, 29.01 3, 5

1301508 Ventolux 11

1301532 DURATRI 1, 2

1301535 ICAN

CFE: 27.05 25

1301652 NUTRIFIER 3

1301657 MILNAneurax 5

1301682 XLV

CFE: 03.07, 26.01, 27.05 12

1301693 Ltrade

CFE: 24.17, 27.05, 29.01 11

1301753 NETIX Ethernet Exchange

CFE: 27.05, 29.01 38, 42

1301765 PASTA ROMANA

CFE: 26.11, 27.05, 29.01 5, 29, 30

1301784 LEONA

CFE: 27.05 9

1301790 FLEXA 1, 31
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WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ

ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1301813 Leonardo 35, 41, 42

1301824 Enrico cerini

CFE: 27.05, 29.01 18, 35

1301844 PROBUBAS 6, 12, 37, 39, 42

1301851 SOLITON 9, 35, 42

1301867 DOMODA 9, 11

1301954 hi-therm

CFE: 07.01, 27.05, 29.01 6, 11, 17, 19

1301989 Ventolux

CFE: 27.05, 29.01 11

1  1300341, 1300584, 1300597, 1301428, 1301532, 1301790 

2  1300085, 1300597, 1301100, 1301434, 1301532 

3  1300405, 1300881, 1300882, 1301213, 1301428, 1301471, 1301652 

5  606231, 1280233, 1300085, 1300186, 1300191, 1300405, 1300407,

 1300446, 1300584, 1300601, 1300602, 1300881, 1300883, 1300892,

 1301278, 1301279, 1301296, 1301471, 1301657, 1301765 

6  1300425, 1301844, 1301954 

7  1270517, 1301189 

8  1270517, 1300049 

9  1300059, 1300584, 1300622, 1301343, 1301445, 1301784, 1301851,

 1301867 

10  1300584 

11  1270517, 1300584, 1300597, 1301059, 1301189, 1301508, 1301693,

 1301867, 1301954, 1301989 

12  1300104, 1301162, 1301682, 1301844 

14  1300622 

15  1301093 

16  1300405 

17  1300341, 1301100, 1301954 

18  1300622, 1300964, 1301824 

19  1300212, 1300341, 1300346, 1300597, 1301434, 1301954 

20  1270517 

21  1300597, 1301446 

23  1300340 

25  1300397, 1300417, 1300622, 1300964, 1301153, 1301535 

28  1300417, 1300622 

29  1252782, 1300407, 1301470, 1301765 

30  1300407, 1301765 

31  1300407, 1301441, 1301790 

32  1252782, 1300258, 1300407 

33  1300165, 1300391, 1300448, 1300475, 1300476, 1300585, 1301290,

 1301308, 1301437 
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35  1300246, 1300258, 1300597, 1300622, 1301087, 1301162, 1301262,

 1301263, 1301434, 1301813, 1301824, 1301851 

36  1300246, 1300597, 1300622, 1301087, 1301314 

37  1300246, 1300597, 1301058, 1301162, 1301844 

38  1300622, 1301753 

39  1300597, 1301844 

40  1300964, 1301162 

41  1301262, 1301263, 1301813 

42  1300597, 1300622, 1301753, 1301813, 1301844, 1301851 

44  1301165 

45  1300622, 1301087, 1301262, 1301263



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 

określenie znaku towarowego (w przypadku znaków grafi cznych ozn. CFE oraz klasy elementów grafi cznych znaku), 

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

(aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego)

912896 lovea (2016 05 23)

CFE: 27.05.01 3, 5

1289653 pure cola line (2016 04 22)

CFE: 25.01.25, 26.04.18, 27.05.04, 29.01.12 32

1303247 E-PROTECT (2016 04 22, 2016 02 23) 9

1303259 INFRAGIL (2016 05 03) 5

1303268 DAIICHI (2016 05 04) 12

1303325 BLOCTIL (2016 04 22) 5

1303327 DOCTR (2016 04 28, 2016 01 28) 9, 44

1303343 GABAGERO (2016 04 21) 5

1303352 FEMANNOSE (2016 05 11) 5

1303509 UNITED OILS (2016 04 25) 4, 37

1303517 IPHONE (2016 05 10) 9

1303521 LIFEHEALTH (2016 05 12, 2015 11 30) 9, 10

1303693 Smart Egg (2016 04 27) 9, 16, 25, 28

1303695 COUPANG (2016 05 02) 35

1303935 GIFTER (2016 04 27, 2015 10 30) 35, 44

1303936 XENASA (2016 05 10) 5

1303937 PERCITECH (2016 05 13, 

2015 11 19)

8, 21, 29, 30, 43

1303943 HDR (2016 05 24) 42

1303993 Granufert WSF Water Soluble Fertilizer 

(2016 04 20, 2015 12 09)
CFE: 26.04, 29.01 1

1304011 GABRIELLE CHANEL (2016 05 20, 

2015 12 02)

3



WYKAZ  KLASOWY  REJESTRACJI  MIĘDZYNARODOWEJ

ZNAKÓW  TOWAROWYCH  Z  WYZNACZENIEM  POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1303993 

3  912896, 1304011 

4  1303509 

5  912896, 1303259, 1303325, 1303343, 1303352, 1303936 

8  1303937 

9  1303247, 1303327, 1303517, 1303521, 1303693 

10  1303521 

12  1303268 

16  1303693 

21  1303937 

25  1303693 

28  1303693 

29  1303937 

30  1303937 

32  1289653 

35  1303695, 1303935 

37  1303509 

42  1303943 

43  1303937 

44  1303327, 1303935
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

05/2015 67 435722 (220) 2014 11 17 (220) 2014 11 18

01/2016 79 447799

(731) ROBIMEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(731) DROBIMEX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

10/2016 130 1294106 (540) GLOBE (540) 1GLOBE

10/2016 131 1294755 (540) Kid’a corner Leo (540) Kid’s corner „Leo”


