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84.34 Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie 

8434.10 - Dojarki mechaniczne 

8434.20 - Urządzenia mleczarskie 

8434.90 - Części 

84.36 Pozostałe maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie i pszczelarskie, włącznie 
z kiełkownikami wyposażonymi w instalacje mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie 
drobiu 

8436.10 - Urządzenia do sporządzania pokarmów i pasz zwierzęcych 

- Urządzenia drobiarskie, inkubatory i wylęgarnie drobiu: 

8436.21 - - Inkubatory i wylęgarnie drobiu 

8436.80 - Pozostałe urządzenia 

- Części : 

8436.91 - - Urządzeń drobiarskich, inkubatorów i wylęgarni drobiu 

8436.99 - - Pozostałe 

87.01 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją nr 87.09) 

8701.90 - Pozostałe 
, 

113 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 marca 1990 r. 

w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. Stawki celne na towary, określone kodem HS: 
0904.11 , 0904.12, 2106.90, 2818.20, 3001 .10, 3001.20, 
3001 .90, 3002.31 , 3002.39, 3002.90, 3003.10, 3003.40, 
3003.90, 3004.10, 3004.20, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 
3004.50, 3004.90, 3005.10, 3005.90, 3006.30, 3006.40, 
3206.10, 3206.20, 3206.30, 3206.41 , 3206.42, 3206.43, 
3206.49, 3212.1 0, 3212.90, 3213.10,3213.90,3215.11, 
3215.19, 3215.90, 3701 .10, 3702.10, 3904.10, 3904.21, 
3904.22,4104.10, 4104.21,4104.22,4104.29,4104.31 , 
4104.39, 4806.10, 4806.20, 4806.30, 4806.40, 7003.11 , 
7003.19, 7003.20, 7003.30, 7004.10, 7004.90, 7006.00, 
7015.10, 7017.90, 7019.1 0, 7019.20, 7019.31, 7019.32, 
7019.39, 7019.90, 7210.11 , 7210.12, 7210.20, 7210.31, 
7210.39, 7210.41 , 7210.49, 7210.50, 7210.60, 7210.70, 
7307.11, 7307.19, 7307.21 , 7307.22, 7307.23, 7307.29, 

Nr poz. Kod H.S. 
1 2 

09.04 Pieprz rodzaju Piper; suszone lub 
Capsicum lub rodzaju Pimenta 

- Pieprz: 

7307.91 , 7307.92, 7307.93,7307.99,7321 .11,7321 .12, 
7321 .13, 7321 .81, 7321 .82, 7321.83, 7321.90, 8419.20, 
8423.10, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8519.10, 8519.21, 
8519.29, 8519.31 , 8519.39, 8519.40, 8519.91, 8519.99, 
8520.10, 8520.20, 8520.31, 8520.39, 8520.90, 8521 .10, 
8521 .90, 8522.1 0, 8522.90, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 
8523.20,8523.90,8527.11,8527.19,8527.21,8527.29, 
8527.31 , 8527.32, 8527.39, 8527.90, 8528.10, 8528.20, 
9028.10, 9028.20, 9028.30, 9602.00, 9603.30, 9608.10, 
9608.20, 9608.31, 9608.39, 9608.99, 9609.90 w taryfie 
celnej przywozowej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie 
ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, 
poz. 448) , ustanawia się w wysokości podanej w załączniku 
do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze -

nia. 

Nazwa 
3 

rozgniatane 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strÓw z dnia 5 marca 1990 r. (poz. 113) 

Stawka 
4 

względnie mielone owoce rodzaju 

0904.11 - - Nie rozgniatany ani nie mielony 15 

0904.12 - - Rozgniatany lub mielony 15 
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Preparaty spożywcze, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone 

- Pozostałe 

Tlenek glinowy (łącznie ze sztucznym korundem ); wodorotlenek glinowy 

- Inny tlenek glinowy 

Gruczoły i inne narządy do użytku organoterapeutycznego, suszone, nawet sprosz
kowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do użytku 
organoterapeutycznego; heparyna i jej sole; inne ludzkie lub zwierzęce substancje 
preparowane do użytku terapeutycznego lub profilaktycznego, gdzie indziej nie wymie
nione lub nie włączone 

- Gruczoły i inne narządy suszone, nawet sproszkowane 

- Ekstrakty gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin 

- Inne 

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do użytku terapeutycznego, profilaktycznego 
lub diagnostycznego; antiserum i inne frakcje krwi; szczepionki, toksyny, kultury 
drobnoustrojów (z wyłączeniem drożdży) i podobne produkty 

- Szczepionki do celów weterynaryjnych: 

- - Szczepionki przeciw chorobom racic i pyska 

- - Inne 

- Inne 

Leki (z wyłączeniem towarów z pozycji nr 32.02, 30.05 lub 30.06) złożone z dwóch lub 
większej liczby składników, które zmieszano razem dla użytku terapeutycznego lub 
profilaktycznego, nie przygotowane w odmierzonych dawkach albo w postaciach lub 
opakowaniach do sprzedaży detalicznej 

- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego, albo 
streptomycyn lub ich pochodnych 

- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, lecz nie zawierające hormonów lub innych 
produktów z pozycji nr 29.37 lub antybiotyków 

- Inne 

Leki (z wyłączeniem towarów z pozycji nr 30.02, 30.05 lub 30.06) złożone z produktów 
zmieszanych lub nie zmieszanych do użytku terapeutycznego lub profilaktycznego, 
przygotowane w odmierzonych dawkach albo w postaciach lub opakowaniach do 
sprzedaży detalicznej 

- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego albo 
streptomycyn lub ich pochodnych 

- Zawierające inne antybiotyki 

- Zawierające hormony lub inne produkty z pozycji nr 29.37, lecz nie zawierające 
antybiotyków: 

- - Zawierające hormony kory nadnerczy 

-- - Inne 

- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, lecz nie zawierające hormonów, innych 
produktów z pozycji nr 29.37 lub antybiotyków 

- Inne leki zawierające witaminy lub inne produkty z pozycji nr 29.36 

- Inne 

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy), 
impregnowane lub powlekane substancjami farmaceutycznymi, albo przygotowane 
w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej dla celów medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 

- Przylepne opatrunki i inne artykuły mające warstwę kleju 

- Inne 

Towary farmaceutyczne wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego rozdziału 

- Preparaty kontrastowe do badarl rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne do 
badania pacjentów 

- Cementy dentystyczne i inne wypełniacze dentystyczne; cementy do rekonstrukcji 
kości 
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32.06 Inne substancje barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do tego rozdziału, inne niż 
te z pozycji nr 32.03, 32.04 lub 32.05; produkty nieorganiczne w rodzaju używanych jako 
luminofory, nawet chemicznie nie zdefiniowane 

3206.10 - Pigmenty i preparaty oparte na dwutlenku tytanu 8 

3206.20 - Pigmenty i preparaty oparte na związkach chromu 8 

3206.30 - Pigmenty i preparaty oparte na związkach kadmu 8 

- Inne środki barwiące i inne preparaty: 

3206.41 - - Ultramaryna i oparte na niej preparaty 8 

3206.42 - - Litopon i inne pigmenty oraz preparaty oparte na siarczku cynkowym 8 

3206.43 - - Pigmenty i preparaty oparte na sześciocyjanożelazianach (żelazocyjankach i żela-
zicyjankach) 8 

3206.49 - - Pozostałe 8 

32.12 Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metalicznymi) rozproszone w ośrodku 
niewodnym w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju używanych do produkcji farb (także 
emalii); folie do wytłoczeń; barwniki i inne substancje barwiące przygotowane w po-
staciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej 

3212.10 - Folie do wytłoczeń 8 

3212.90 - Pozostałe 8 

32.13 Farby - do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące 
odcienie, farby do cieniów rozrywkowych i podobne - w tabletkach, tubkach, słoikach, 
butelkach, miseczkach albo podobnych formach lub opakowaniach 

3213.10 - Farby w kompletach 8 

3213.90 - Pozostałe 8 

32.15 Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i inne atramenty i tusze, nawet 
stężone lub w stanie stałym 

- Farba drukarska: 

3215.11 - - Czarna 8 

3215.19 - - Inne 8 

3215.90 - Pozostałe 8 

37.01 Filmy i płyty fotograficzne płaskie, uczulone nie naświetlone, z jakiegokolwiek materiału 
innego niż papier, karton lub materiał włókienniczy; film do szybkich odbitek, płaski, 
uczulony, nie naświetlony, nawet w paczkach 

3701.10 - Dla promieni rentgenowskich 3 

37.02 Film fotograficzny w rolkach, uczulony, nie naświetlony, z jakiegokolwiek materiału 
innego niż papier, karton lub materiał włókienniczy, film w rolkach do szybkich odbitek, 
uczulony, nie naświetlony 

3702.10 - Dla promieni rentgenowskich 3 . 

39.04 Polimery chlorku winylu i innych chlorowcowanych alkenów, w formach podstawo-
wych 

3904.10 - P~lichlorek winylu, nie zmieszany z żadnymi innymi substancjami 15 

- Inne rodzaje polichlorku winylu: 

3904.21 - - Nie uplastyczniony 15 

3904.22 - - Uplastyczniony 15 

41.04 Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych wyprawione, bez włosa, inne niż skóry 
wyprawione z pozycji nr 41.08 lub 41 .09 

4104.10 - Całe skóry bydlęce wyprawione o polu powierzchni jednostkowej nie przekraczają-
cym 2,6 m2 10 

- Inne skóry wyprawione bydlęce i zwierząt jednokopytnych, garbowane lub dogar-
bowane, ale nie preparowane dalej, nawet dwojone: 

4104.21 - - Skóry wyprawione bydlęce, wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi 10 

4104.22 - - Skóry wyprawione bydlęce, wstępnie garbowane inaczej 10 
4104.29 - - Pozostałe 10 
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- Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt jednokopytnych, pergaminowane lub 
preparowane po garbowaniu: 

- - Z pełnymi licami, nawet dwojone 

- - Pozostałe 

Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalka kreślarska, celofan satynowany oraz 
inne satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste, w rolkach lub w arkuszach 

- Pergamin roślinny 

- Papiery tłuszczoodporne 

- Kalki kreślarskie 

- Papier pergaminowy satynowany oraz inne satynowane papiery przezroczyste lub 
przeświecające 

Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą 
alQ.o odbijającą, ale nie obrobione inaczej 

- Szyby niezbrojone: 

- - Barwione w całej masie, matowane, dwuwarstwowe lub posiadające warstwę 
pochłaniającą albo odbijającą 

- - Pozostałe 

- Szyby zbrojone 

- Kształtki 

Szkło ciągnione i dmuchane w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą albo 
odbijającą, ale nie obrobione inaczej 

- Szkło, barwione w całej masie, matowane, dwuwarstwowe lub posiadające warstwę 
pochłaniającą albo odbijającą 

- Pozostałe szkło 

Szkło objęte pozycją nr 70.03, 70.04 lub 70.05, gięte, o obrobionych krawędziach, 
grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane i nie 
oprawione w innych materiałach 

Szkła zegarowe i zegarkowe oraz podobne szkła , szkła do okularów korekcyjnych 
i niekorekcyjnych, gięte, wydrążone itp., nie obrobione optycznie; wydrążone kule 
szklane i ich segmenty używane do produkcji takich szkieł 

- Szkła do okularów korekcyjnych 

Szklane wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, nawet skalowane lub 
kalibrowane 

- Pozostałe 

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny) 

- Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici szklane cięte 

- Tkaniny, włącznie z tkaninami wąskimi 

- Cienkie arkusze (woale), taśmy, maty, materace, płyty i podobne wyroby z włóknin : 

- - Maty 

- - Cienkie arkusze (woale) 

- - Pozostałe 

- Pozostałe 

Wyroby walcowane płaskie z żelaza lub stali węglowej o szerokości 600 mm lub więcej, 
platerowane, powlekane galwan icznie lub pokrywane 

- Powlekane lub pokrywane cyną: 

- - O grubości 0,5 mm lub większej 

- - O grubości mniej niż 0,5 mm 

- Powlekane lub pokrywane ołowiem, włącznie z blachą białą, matową 
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- Powlekane elektrolitycznie lub pokrywane cynkiem: 

- - Ze stali o grubości mniej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 
275 MPa lub o grubości 3 mm lub więcej i posiadające granicę plastyczności 
minimum 355 MPa 8 

- - Pozostałe 8 

- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem: 

Faliste 

- - Pozostałe 

- Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu 

- Powlekane lub pokrywane aluminium 

- Malowane, gruntowane lub powlekane masą plastyczną 

Połączenia rurowe (np. złącza , kolanka, tuleje) z żelaza lub stali 

- Łączniki odlewane: 

- - Z żeliwa nieciągliwego 

- - Pozostałe 

- Pozostałe, ze stali nierdzewnej: 

-- Kołnierze 

- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje 

- - Łączniki spawane doczołowo 

- - Pozostałe 

- Pozostałe: 

- - Kołnierze 

- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje 

- - Łączniki spawane do ' 7 Jłowo 

-- Pozostałe 

Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły 

centralnego ogrzewania) , rożna , piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze 
płytowe i podobne urządzen i a nieelektryczne w gospodarstwie domowym oraz ich 
części, z żelaza lub stali 

- Wyposażenie do gotowania i podgrzewacze płytowe : 

- - Na paliwo gazowe lub zarówno na gaz i inne paliwa 

- - Na paliwo ciekłe 

- - Na paliwo stałe 

- Pozostałe urządzenia : 

- - Na pal iwo gazowe lub zarówno na gaz i inne paliwa 

- - Na paliwo ciekłe 

- - Na paliwo stałe 

- Części 

Urządzenia mechaniczne, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, nawet podgrzewane 
elektrycznie, do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, 
takich jak: grzanie, gotowan ie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, 
pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary, suszenie, odparowywanie, parowanie, 
skraplanie lub chłodzenie, oprócz urządzeń mechanicznych lub instalacji stosowanych 
w gospodarstwie domowym; natychmiastowe lub zasobnikowe grzałki do wody, 
nieelektryczne 

- Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne 

Urządzenia do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub większej). również maszyny 
ważąco-liczące i ważąco-kontrolujące , odważniki do wag wszelkich typów 

- Wagi osobowe, włącznie z wagami do ważenia niemowląt; wagi do użytku 
domowego 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

o 

15 



Dziennik Ustaw Nr 19 

85.18 

85.19 

85.20 

85.21 

85.22 

85.23 

85.27 

2 

8518.40 

8518.50 

8518.90 

8519.10 

8519.21 

8519.29 

8519.31 

8519.39 

8519.40 

8519.91 

8519.99 

8520.10 

8520.20 

8520.31 

8520.39 

8520.90 

8521 .10 

8521.90 

8522.10 

8522.90 

8523.11 

8523.12 

8523.13 

8523.20 

8523.90 

8527.11 

8527.19 

- 255 -

3 

Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki nagłowne, douszne 
oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych, elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 

- Elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych 

- Elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 

- Części 

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz 
inny sprzęt do odtwarzan ia dźwięku nie zawierający urządzeń do zapisu dźwięku 

- Gramofony uruchamiane wrzuceniem monety lub żetonu 

- Pozostałe gramofony: 

- - Bez głośnika 

Pozostałe 

- Gramofony bez wzmacn iacza: 

- - Z mechanizmem do automatycznej zmiany płyt 

- - Pozostałe 

- Odtwarzacze dyktafon owe 

- Pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku : 

Kasetowe 

Pozostałe 

Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzen ia do 
odtwarzania dźwięku 

- Dyktafony nie mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła zasilania 

- Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne 

- Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku : 
- - Typu kasetowego 

- - Pozostałe 

- Pozostałe 

Magnetowidy lub inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku 

- Na taśmach magnetycznych 

- Pozostałe 

Części i akcesoria do sprzętu objętego pozycjami nr 85.19 do 85.21 

- Wkładki gramofonowe 

- Pozostałe 

Nie zapisane nośniki przystosowane do zapisu dźwięku lub innych podobnie rejest
rowanych zjawisk, inne niż wyroby objęte rozdziałem 37 

- Taśmy magnetyczne: 

- - O szerokości nie przekraczającej 4 mm 

- - O szerokości ponad 4 mm, ale nie przekraczającej 6,5 mm 

- - O szerokości przekraczającej 6,5 mm 

- Dyski magnetyczne 

- Pozostałe 

Urządzenia odbiorcze do radiotelefonii , radiotelegrafii lub radiofonii, nawet wyposażone, 
w tej samej obudowie, w aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub w zegar 

- Odbiorniki radiowe przystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, 
wyposażone w aparaturę do odbioru radiotelefonii lub radiotelegrafii: 

- - PołączO{le z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 

- - Pozostałe 

Poz. 113 
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Dziennik Ustaw Nr 19 - 256 - Poz. 113 

1 2 3 4 

- Odbiorniki radiowe nie przystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, 
typu stosowanego w pojazdach mechanicznych, włącznie z aparaturą do odbioru 
radiotelefonii lub radiotelegrafii: 

8527.21 -- Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 12 

8527.29 -- Pozostałe 12 

- Pozostałe odbiorniki radiowe, włączając w to urządzenia przystosowane także do 
odbioru radiotelefonii lub radiotelegrafii: 

8527.31 - - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 12 

8527.32 - - Nie połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, ale połączone 
z zegarem 12 

8527.39 - - Pozostałe 12 

8527.90 - Pozostała aparatura 12 

85.28 Odbiorniki telewizyjne (włącznie z monitorami i projektorami do magnetowidów), nawet 
połączone, w tej samej obudowie, z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazu 

8528.10 - Barwne 12 

8528.20 - Czarno-białe lub inne monochromatyczne 12 

90.28 Liczniki produkcji i zużycia : gazu, cieczy i energii elektrycznej, włącznie z miernikami 
wzorcowymi do nich 

9028.10 - Liczniki cieczy 10 

9028.20 - Liczniki gazu 10 

9028.30 - Liczniki energii elektrycznej 10 

96.02 9602.00 Obrobione, roślinne lub mineralne materiały rzeźbiarskie oraz wyroby z tych materiałów; 
formowane lub rzeźbione wyroby z wosku, stearyny, z gum i żywic naturalnych lub 
z modeliny oraz inne artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej nie wymienione lub 
włączone; obrobiona nie utwardzona żelatyna (oprócz żelatyny objętej poz. nr 35.03) 
oraz artykuły z nie utwardzonej żelatyny O 

96.03 Miotły, szczotki (w tym także szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń i pojazdów), 
mechaniczne, ręcznie sterowane zamiatarki podłóg (bezsilnikowe), ścierki i przyrządy do 
odkurzania wykonane z piór; przygotowane węzły i pęki do wyrobu mioteł i szczotek; 
poduszki i wałki do farby; przyrządy do usuwania wody (inne niż obrotowe) 

9603.30 - Pędzle artystyczne, pędzelki do pisania i podobne pędzle do zastosowań kosmetycz-
nych 5 

96.08 Długopisy kulkowe; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub z porowatych tworzyw; 
wieczne pióra oraz inne pióra; pióra do duplikatów; ołówki automatyczne; obsadki do 
piór i podobne obsadki; części (w tym także skuwki i klamerki) do W.w. artykułów; różne, 

od objętych poz. nr 96.09 

9608.10 - Długopisy kulkowe 15 

9608.20 - Pisaki i inne pióra z końcówkami filcowymi lub porowatymi 15 

- Pióra wieczne i inne pióra: 

9608.31 -- Do kreślenia tuszem 15 

9608.39 -- Pozostałe 15 

- Inne: 

9608.99 - - Pozostałe 15 

96.09 Ołówki (inne niż objęte pozycją nr 96.08), kredki, grafity, pastele, węgle do rysowania, 
kredy do pisania lub rysowania oraz kredy krawieckie 

9609.90 - Pozostałe 15 




