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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest skrzynka pocztowa, zwłaszcza na listy, przeznaczona dla in-

dywidualnego odbiorcy. 
Znana skrzynka pocztowa zawiera otwierany pojemnik na przesyłki pocztowe, którego czo-

łowa ścianka wyposażona jest w otwór wrzutowy osłonięty wahliwie zamocowaną listwą oraz 
drzwiczki uchylne, otwierane i zamykane za pomocą zamka zamocowanego w ich płaszczyźnie. 
Drzwiczki skrzynki pocztowej wyposażone są również w otwory albo wąskie szczeliny albo prze-
szklone okienko celem sygnalizacji odbiorcy o umieszczeniu przez doręczyciela przesyłki  
w skrzynce pocztowej. 

Znane są również skrzynki pocztowe ze sterowanym ręcznie przez doręczyciela sygnaliza-
torem zajętości skrzynki w postaci chorągiewki zamocowanej na zewnątrz skrzynki, na obrotowym 
sworzniu osadzonym w jej bocznej ściance. 

Skrzynka pocztowa, według wynalazku, zawierająca pojemnik wyposażony w przedniej 
ściance w otwór wrzutowy osłonięty pokrywą osadzoną wahliwie i uchylne drzwiczki, które są wy-
posażone w zamek i otwór wziernikowy, a także sygnalizator zajętości skrzynki charakteryzuje się 
tym, że wewnątrz pojemnika zawiera cięgno połączone przegubowo z pokrywą otworu wrzutowe-
go i prowadzone luźno w prowadnicy zamocowanej w bocznej ściance pojemnika, z którym 
współpracuje sygnalizator zajętości pojemnika zamocowany na wewnętrznej płaszczyźnie drzwi-
czek w prześwicie znanego otworu wziernikowego. 

Ponadto jako sygnalizator zajętości pojemnika zawiera płytkę, która jest osadzona suwliwie 
w pionowych prowadnicach usytuowanych symetrycznie względem osi otworu wziernikowego,  
a od dołu podparta jest zaczepem połączonym z dolnym końcem cięgna i dociskana ślizgowym 
elementem dociskowym połączonym z prowadnicą cięgna. Powierzchnia płytki od strony otworu 
wziernikowego jest podzielona na dwa obszary o różnych barwach. 

Rozwiązanie, według wynalazku, poprzez zastosowanie automatycznego sygnalizatora 
optycznego, umożliwia skrócenie czasu obsługi skrzynki przez doręczyciela i równocześnie wpły-
wa na zwiększenie stopnia dyskrecji korespondencji oraz bezpieczeństwa zawartości skrzynki. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym 
fig. 1 przedstawia skrzynkę pocztową z drzwiczkami o poziomej osi obrotu w rzucie perspekty-
wicznym, fig. 2 - skrzynkę z drzwiczkami o pionowej osi obrotu w rzucie perspektywicznym, a fig. 3 - 
skrzynkę w przekroju poprzecznym wzdłuż prostej A-A. 

Skrzynka pocztowa, według wynalazku, zawiera pojemnik 1, którego przednia ścianka 2 
wyposażona jest w otwór wrzutowy 3 osłonięty pokrywą 4, osadzoną wahliwie oraz drzwiczki 5, 
uchylne w płaszczyźnie pionowej lub poziomej i wyposażone w zamek 6 oraz otwór wziernikowy 7. 
Skrzynka zawiera również cięgno 8, które jest usytuowane wewnątrz pojemnika 1 i połączone 
przegubowo z pokrywą 4 otworu wrzutowego 3, a prowadzone luźno w prowadnicy 9 zamocowa-
nej w bocznej ściance pojemnika 1. Z cięgnem 8 współpracuje sygnalizator zajętości 10 pojemni-
ka 1, który jest zamocowany na wewnętrznej płaszczyźnie drzwiczek 5 w prześwicie znanego 
otworu wziernikowego 7. Sygnalizator zajętości 10 pojemnika 1 stanowi płytka 11, która jest osa-
dzona suwliwie w pionowych prowadnicach 12 usytuowanych symetrycznie względem osi otworu 
wziernikowego 7, a od dołu podparta jest zaczepem 13 połączonym z dolnym końcem cięgna 8 
i dociskana ślizgowym elementem dociskowym 14 połączonym z prowadnicą 9 cięgna 8. Po-
wierzchnia płytki 11 od strony otworu wziernikowego 7 jest podzielona na dwa obszary o różnych 
barwach. 

Działanie rozwiązania, według wynalazku, polega na tym, że odchylenie pokrywy 4 otworu 
wrzutowego 3 do góry w celu umieszczenia przesyłki w pojemniku 1 skrzynki pocztowej powoduje 
przemieszczenie cięgna 8 wraz z zaczepem 13 do góry, a co za tym idzie przemieszczenie rów-
nież płytki 11 sygnalizacyjnej w położenie górne i pojawienie się w prześwicie otworu wzierniko-
wego 7 pola płytki 10 o jednej barwie, na przykład zielonej, sygnalizującej obecność przesyłki 
pocztowej w pojemniku 1 skrzynki. Po zwolnieniu pokrywy 4, wraca ona do pozycji pierwotnej 
wraz z cięgnem 8, natomiast płytka 11 utrzymywana jest w górnym, uprzednio nadanym położe-
niu, przez ślizgowy element dociskowy 14. Otwarcie drzwiczek 5 skrzynki, powoduje zwolnienie 
docisku płytki 11, która opada w prowadnicach 12 do położenia dolnego pod wpływem własnego 
ciężaru i pojawienie się w prześwicie otworu wziernikowego 7 pola płytki 11 o drugiej barwie sy-
gnalizującej brak przesyłki w pojemniku 1. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Skrzynka pocztowa zawierająca pojemnik wyposażony w przedniej ściance w otwór wrzu-
towy osłonięty pokrywą osadzoną wahliwie i uchylne drzwiczki, które są wyposażone w zamek 
i otwór wziernikowy, a także sygnalizator zajętości skrzynki, znamienna tym, że wewnątrz po-
jemnika (1) zawiera cięgno (8) połączone przegubowo z pokrywą (4) otworu wrzutowego (3) 
i prowadzone luźno w prowadnicy (9) zamocowanej w bocznej ściance pojemnika (1), z którym 
współpracuje sygnalizator zajętości (10) pojemnika (1) zamocowany na wewnętrznej płaszczyźnie 
drzwiczek (5) w prześwicie znanego otworu wziernikowego (7). 

2. Skrzynka, według zastrz. 1, znamienna tym, że jako sygnalizator zajętości (10) pojemni-
ka (1) zawiera płytkę (11), która jest osadzona suwliwie w pionowych prowadnicach (12) usytu-
owanych symetrycznie względem osi otworu wziernikowego (7), a od dołu podparta jest zaczepem 
(13) połączonym z dolnym końcem cięgna (8) i dociskana ślizgowym elementem dociskowym (14) 
połączonym z prowadnicą (9) cięgna (8), a jej powierzchnia od strony otworu wziernikowego (7) 
jest podzielona na dwa obszary o różnych barwach. 
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Rysunki 
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Wykaz oznaczeń 
  1 – pojemnik 
  2 – przednia ścianka 
  3 – otwór wrzutowy 
  4 – pokrywa otworu wrzutowego 
  5 – drzwiczki 
  6 – zamek 
  7 – otwór wziernikowy 
  8 – cięgno 
  9 – prowadnica cięgna 
10 – sygnalizator zajętości 
11 – płytka sygnalizatora 
12 – prowadnice płytko sygnalizatora 
13 – zaczep 
14 – element dociskowy 
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