
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 sierpnia 1990 r. Nr 52 
TREŚĆ: 

Poz.: 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

305 - z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów 705 

305 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lipca 1990 r. 

w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 
co następuje: 

2) o 50% w odniesieniu do towarów wymienionych w za
łączniku nr 2 do rozporządzenta, 

3) o 30% w odniesieniu do towarów wymienionych w za
łączniku nr 3 do rozporządzenia . 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1990 r. zawiesza się pobieranie 
ceł: 

1) całkowicie w odniesieniu do towarów wymienionych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Nr poz. 

28.44 

30.06 

34.02 

34.05 
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3402.90 

Nazwa 

3 

Załączniki do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 25 lipca 1990 r. (poz. 305) 

Załącznik nr 1 

Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (łącznie z rozszczepialnymi lub 
paliworodnymi pierwiastkami i izotopami chemicznymi) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierają

ce te produkty 
- Uran zubożony w U235 i jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), 

produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran zubożony w U235, tor lub związki tych produktów 

Towary farmaceutyczne wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego rozdziału 

- Apteczki podróżne i zestawy środków pierwszej pomocy 

Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty 

piorące (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) i preparaty czyszczące, nawet zawierając:e mydło, 

inne niż te z pozycji nr 34.01 

- Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet przygotowane do sprzedaży detalicznej : 
- - Kationowe 
- - Inne 

- Pozostałe 

Pasty i kremy do obuwia, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu; pasty i proszki do czyszczenia i podobne preparaty 
(nawet w postaci papieru, waty, filcu, włóknin, tworzyw komórkowych i gumy komórkowej, impreg

nowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), z wyjątkiem wosków z pozycji nr 34.04 

34.05.90 - Inne 

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 



Dziennik Ustaw Nr 52 

2 

3701 .10 

37.02 

3702.10 

37.07 

3707.10 

39.25 

3925.10 

3925.20 

3925.30 

3925.90 

42.06 

4206.10 

44.01 

4401 .10 

4401 .21 

4401 .22 

4401 .30 

44.13 4413.00 

44.14 4414.00 

44.15 

4415.10 

4415.20 

50.04 5004.00 

50.07 

5007.10 

5007.20 

5007.90 

51.01 

5101 .11 

5101 .19 

5101 .21 

5101 .29 

5101.30 

51.05 

5105.10 

5105.21 

5105.29 

5105.30 

5105.40 

706 . . Poz. 305 

3 

- Dla promieni rentgenowskich 

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 

- Dla promieni rentgenowskich 

Preparaty chemiczne do użytku fotograficznego (inne niż lakiery, kleje, spoiwa i podobne preparaty) ; nie 

zmieszane produkty do użytku fotograf icznego, przygotowane w odmierzonych porcjach lub przygotowane 

do sprzedaży detalicznej, w postaci gotowej do użytku 

- Emulsje światłoczułe 

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone 

- Rezerwuary, zbiorniki , kadzie i podobne pojemniki o pojemności przekraczaj ącej 300 I 

- Drzwi, okna, ich ramy oraz progi do drzwi 

- Żaluzje, okiennice (także o listewkach nastawnych) oraz podobne artykuły i ich części 

- Inne 

Artykuły z jelit, błon , pęcherzy lub ścięgien 

- Katgut 

Drewno opalowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi , wiązek lub w podobnych postaciach; drewno 

w w iórach lub cząstkach; trociny i odpadki drewna, nawet scalone w polana, brykiety, tabletki lub podobne 

postacie 

- Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi , wiązek lub podobnych postaciach 

- Drewno w postaci wiórów lub cząstek : 

- - Iglaste 

- - Inne niż iglaste 

- Trociny i odpadki drewna, nawet scalone w polana, brykiety, tabletki lub podobne postacie 

Drewno utwardzone w blokach, płytach , pasach lub kształtownikach 

Ramy drewniane do obrazów, fotografii , luster lub podobnych obiektów 

Opakowaniowe skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane; bębny kablowe z drewna; 

palety, palety skrzyniowe oraz inne płyty ładunkowe z drewna 

- Skrzynie, pudła, klatki , bębny i podobne opakowania; bębny kablowe 

- Palety, palety skrzyniowe i inne płyty ładunkowe 

Przędza jedwabna (inna n iż z odpadów jedwabiu), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

Tkaniny jedwabne z jedwabiu lub odpadów jedwabiu 

- Tkaniny z wyczesków jedwabiu 

- Pozostałe tkaniny zawierające 85% masy lub więcej jedwabiu lub z odpadów jedwabiu innych niż 

wyczeski jedwabiu 

- Pozostałe tkaniny 

Wełna, bez zgrzebnej lub czesanej 

=- Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży: 

- - Wełna strzyżona 

- - Pozostała 

- Wełna odtłuszczona, nie karbonizowana: 

- - Wełna strzyżona 

- - Inna 

- Karbonizowana 

Wełna i czysta lub surowa sierść zwierzęca, zgrzebna i czesana (włącznie z czesanką wełnianą ciętą) 

- Wełna zgrzebna 

- Czesanka wełniana i inne czesanki wełniane: 

- - Czesanka wełniana cięta 

- - Pozostałe 

- Czysta sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana 

- Surowa sierść zwierzęca , zgrzebna lub czesana 
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Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki '(włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), 

rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne urządzenia 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 paliwo ciekłe 

- - Na paliwo stałe 

- Części 

Grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne oraz ich części, z żelaza lub stali; nagrzewnice powietrza 

i rozdzielacze gorącego powietrza (włącznie z tymi, które mogą również rozdzielać chłodzone lub 

klimatyzowane powietrze) , nieelektryczne, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem, 

oraz ich części, z żelaza lub stali 

- Grzejniki i ich części : 

- - Żeliwne 

- - Pozostałe 

- - Pozostałe 

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żelaza lub stali; wełna żelazna lub 

stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice oraz podobne artykuły, 

z żelaza lub stali 

- Pozostałe: 

- - Z żelaza (innego niż żeliwo) lub stali, emaliowane 

- - Pozostałe 

Pilniki, tarniki, szczypce (także szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, nożyce do prętów, 

obcinaki rur, przecinaki i inne podobne narzędzia ręczne 

- Pilniki, tarniki i podobne narzędzia 

- Szczypce (także szczypce tnące), obcęgi, pincety oraz podobne narzędzia 

- Nożyce do cięcia metali i podobne narzędzia 

- Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przecinaki i podobne narzędzia 

Narzędzia ręczne (włącznie z diamentami szklarskimi), gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone; lampy 

lutownicze, imadła, zaciski i podobne artykuły inne niż wyposażenie i części do obrabiarek; kowadła; prznośne 

kuźnice; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie 

- Narzędzia do nawiercania, gwintowania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 

- Młotki i młoty kowalskie 

- Strugi, dłuta, żłobaki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna 

- Śrubokręty 

- Kowadła , przenośne kuźnie, ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie 

- Komplety artykułów z dwóch lub więcej wyżej wymienionych podpozycji 

Narzędzia z dwóch lub więcej podpozycji nr 82.02 do 82.05, tworzące komplety do sprzedaży detalicznej 

Przybory wymienne do narzędzi ręcznych poruszanych energią lub nie, lub do obrabiarek (np. do tłoczenia, 

wykrawania, gwintowania otworów, gwintowania, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia 

lub wkręcania), włącznie z matrycami do ciągnienia lub wyciskania metali, oraz w iertarkami do kamienia lub 

narzędziami do wierceń ziemnych 

- Wiertarki do kamienia lub narzędzia do wierceń ziemnych: 

- - Z częścią pracującą wykonaną ze spiekanego węglika metalu lub z cermetalu 

- - Z częścią pracującą wykonaną z innego materiału 

- Matryce do ciągnienia lub wyciskania metalu 

- Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub dziurkowania 

- Narzędzia do gwintowania 

- Narzędzia do wierce~ innych niż wiercenie kamienia 

- Narzędzia do wytaczania i przeciągania 

- Narzędzia do frezowania 
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- Narzędzia do toczenia 

- Pozostałe narzędzia wymienne 

Noże i ostrza tnące do maszyn lub przyrządów mechanicznych 

- Do obróbki metalu 

- Do obróbki drewna 

Poz. 305 

- Do stosowania w gospodarstwie domowym lub do maszyn używanych w przemyśle spożywczym 

- Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie 

- Pozostałe 

Płytki, pręty, końcówki narzędzi i podobne elementy, nie zamontowane, ze spiekanych węglików metali lub 

cermetali 

Ręcznie obsługiwane narzędzia mechaniczne o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowywania 

lub podawania żywności albo napojów 

Noże z ostrzami tnącymi, ząbkowanymi lub nie (włącznie z nożami ogrodniczymi) inne niż objęte pozycją nr 

82.08 oraz ostrza do nich 

- Komplety wyrobów posortowanych 

- Pozostałe: 

- - Noże stołowe z ostrzami nieruchomymi 

- - Inne noże z ostrzami nieruchomymi 

- - Noże z ostrzami innymi niż nieruchome 

- - Ostrza 

Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory 

- Turbiny hydrauliczne i koła wodne: 

- - O mocy nie przekraczającej 1000 kW 

- - O mocy przekraczającej 1000 kW, ale nie przekraczającej 10000 kW 

- - O mocy przekraczającej 1 0000 kW 

- Części, włącznie z regulatorami 

Pozostałe silniki 

- Silniki hydrauliczne: 

- - O działaniu prostoliniowym (cylindry) 

- Pozostałe 

Pompy do cieczy, również wyposażone w urządzenie dozujące; przenośniki cieczy 

- Pompy wyposażone lub przeznaczone do wyposażenia w urządzenie dozujące : 

- - Pompy dozujące paliwo lub smary w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w warsztatach 

naprawczych 

- - Pozostałe 

- Pompy ręczne, oprócz tych, które objęte są podpozycjami nr 8413.11 lub 8413.19 

- Pompy paliwowe, do smarów lub chłodziwa dla silników tłokowych spalinowych 

- Pompy do betonu 

- Pozostałe tłokowe pompy wyporowe 

- Pozostałe wirowe pompy wyporowe 

- Pozostałe pompy odśrodkowe 

- Inne pompy; przenośniki cieczy: 

- - Pompy 

- - Przenośniki cieczy 

- Części : 

- - Pomp 

- - Przenośników cieczy 

Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza lub innych gazów oraz wentylatory; okapy wentylacyj

ne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z lub bez filtrów 

- Pompy próżniowe 

- Pompy powietrzne ręczne lub nożne 

- Sprężarki stosowane w urządzeniach chłodniczych 

- Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym, przeznaczone do holowania 
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- Wentylatory: 

- - Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym samodzielnym 

silnikiem elektrycznym o mocy nie przekraczającej 125 W 

- - Pozostałe 

- Okapy, w których największa pozioma ścianka nie przekracza 120 cm 

- Pozostałe 

- Części 

Palniki piecowe do paliwa ciekłego, do paliwa stałego pyłowego lub do paliwa gazowego; paleniska 
mechaniczne, ruszty mechaniczne, urządzenia do mechanicznego usuwania popiołu oraz podobne urządzenia 

- Palniki piecowe do paliwa ciekłego 
- Pozostałe palniki piecowe, włączając w to palniki uniwersalne 

- Paleniska mechaniczne, ruszty mechaniczne, urządzenia do mechanicznego usuwania popiołu oraz 

podobne urządzenia 
- Części 

Przemysłowe lub laboratoryjne piece oraz paleniska, włączając w to piece do spopielania, nieelektryczne 

- Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali 
- Piece piekarnicze, włącznie z piecami do wyrobów ciastkarskich 

- Pozostałe 

- Części 

Chłodziarki , zamrażarki oraz inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne 

inne niż urządzenia klimatyzacyjne objęte pozycją nr 84.15 
- Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nie przekraczającej 800 I 
- Lady, szafy lub witryny chłodnicze lub zamrażające i tym podobne 

- Pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające; pompy cieplne:. 
- - Typu sprężarkowego, których skraplacze są wymiennikami ciepła 

Urządzenia mechaniczne, instalacje lub s~rzęt laboratoryjny, nawet podgrzewane elektrycznie, do obróbki 

materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, 

destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary, suszenie, od

parowywa'nie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, oprócz urządzeń mechanicznych lub instalacji stosowa
nych w gospodarstwie domowym; natychmiastowe lub zasobnikowe grzałki do wody, nieelektryczne 

- Suszarnie: 

- - Do produktów rolniczych 

- Pozostałe urządzenia, sprzęt oraz aparatura: 
- - Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania żywności 

- - Pozostałe 

- Części 

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 do ciągłego ważenia towarów transportowanych na przenośnikach 

- Pozostałe urządzenia do ważenia: 

- - O maksymalnym udźwigu nie przekraczającym 30 kg 

- - Pozostałe 

- Odważniki do wag wszystkich typów; części do wag 
Urządzenia mechaniczne (nawet stęrowane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub 

proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe lub podobne urządzenia; maszyny czyszczące 

strumieniem pary lub piasku oraz podobne maszyny rozpylająco-rozrzucające 

- Pistolety natryskowe i podobne urządzenia 
- Urządzenia czyszczące strumieniem pary lub piasku oraz podobne urządzenia rozpylająco-rozrzucające 
- Części 

Wielokrążki i dźwigniki oprócz wyciągów pochyłych ; wciągarki i przeciągarki ; podnośniki 

- Podnośniki; dźwigniki stosowane do podnoszenia pojazdów mechanicznych: 

- - Pozostałe 

Żurawie masztowe; dźwignice włącznie z dźwignicami linomostowymi; suwnice wyładowcze samojezdne do 
transportu bliskiego, wozy bramowe oraz wózki wyposażone w żurawie 

- Pozostałe urządzenia: 

- - Pozostałe 

Wózki jezdniowe widłowe; inne wózki wyposażone w urządzenia podnoszące lub w urządzenia transportu 

bliskiego 
- Wózki samojezdne napędzane silnikiem elektrycznym 
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8427.20 - Pozostałe wózki samojezdne 
8427.90 - Pozostałe wózki 

84.28 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, podawania, załadunku lub rozładunku (np. windy, ruchome schody, 
przenośniki, kolejki linowe) 

8428.20 - Pneumatyczne podnośniki i przenośniki 
- Pozostałe podnośn i ki i przenośniki do pracy ciągłej do towarów lub materiałów : 

8428.39 - - Pozostałe 

8428.90 - Pozostałe urządzenia 

84.29 Spychacze, spycharki skośne, równ iarki, niwelatory, koparki zgarniarkowe, koparki mechaniczne, czerpaki, 
ładowarki , podbijarki i walce drogowe o napędzie własnym 
- Koparki mechaniczne, czerpaki i ładowarki: 

8429.51 - - Ładowark i czołowe 

8429.59 - - Pozostałe 

84.37 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub roślin strączkowych; urządzenia 

stosowane w przemyśle młynarskim lub do przeróbki roślin zbożowych lub suszonych roślin strączkowych, 

z wyjątkiem maszyn rolniczych 
8437.10 - Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych roślin strącz -

kowych 
8437.80 - Pozostałe urządzenia 

8437.90 - Części 

84.38 Maszyny i urządzenia nie wymienione lub nie włączone gdzie indziej w tym rozdziale, służące do przemysłowej 
produkcji albo sporządzan ia pożywienia lub napojów, inne niż urządzenia do uzyskiwania lub sporządzania 
stałych tłuszczów lub olejów zwierzęcych i roślinnych 

8438.10 - Urządzenia piekarnicze oraz urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów 
8438.50 - Urządzenia do przyrządzania mięsa i drobiu 

84.44 8444.00 Urządzenia do wyciskania, ciągnienia, teksturowania lub cięc ia syntetycznych i sztucznych materiałów 
włókienn iczych 

84.45 Maszyny do formowania włókien; przędzarki , skręcarki podwójne i wielokrotne oraz inne maszyny do 
produkcji przędzy włókienniczej; motarki i przewijarki (włącznie z przewijarkami wątkowymi) do przygotowy-
wania przędzy stosowanej w maszynach objętych pozycjami nr 84.46 lub 84.47 
- Maszyny do przygotowywania włókien: 

8445.11 - - Gręplarki 

8445.12 - - Czesarki 
8445.13 - - Rozciągarki lub niedoprzędzarki 
8445.19 - - Pozostałe 

8445.20 - Przędzarki 

8445.30 - Skręcarki podwójne i wielokrotne 
8445.40 - Przewijarki (włącznie z przewijarkami wątkowymi) lub motarki 
8445.90 - Pozostałe 

84.46 Maszyny tkackie (krosna) 
8446.10 - Do tkania materiałów o szerokości nie przekraczającej 30 cm 

- Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, czółenkowe: 

8446.21 - - Krosna mechaniczne 
8446.29 - - Pozostałe 

8446.30 - Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, bezczółenkowe 
84.47 Dziewiarki, łączarki , maszyny do wyrobu przędzy oplotowej , tiulu, koronkarki, hafciarki, obrębi arki, oplatarki, 

maszyny do wyrobu tkaniny siec iowej i frędzli 
- Dziewiarki okrągłe : 

8447.11 - - O średnicy cylindra nie przekraczającej 165 mm 
8447.12 - - O średnicy cylindra przekraczającej 165 mm 
8447.20 - Dziewiarki płaskie, łączarki 

8447.90 - Pozostałe 

84.48 Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycjami nr 84.44, 84.45, 84.46 lub 84.47 (np. maszynki 
nicielnicowe, żakardowe, automatyczne mechanizmy wyłączające oraz urządzenia zmien iające CZÓłenka) ; 

części i akcesoria przeznaczone wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych nin iejszą pozycją lub objętych 
pozycjami nr 84.44, 84.45, 84.46 lub 84.47 (np. wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, 
grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe oraz igły do automatów pończoszn iczych) 

- Pomocnicze urządzenia do maszyn objętych pozycjami nr 84.44, 84.45, 84.46 lub 84.47: 
8448.11 - - Maszynki nicielnicowe, żakardowe; reduktory, perforatory, kopiarki i łączarki wzornic do powyższych 

maszyn 
8448.19 - - Pozostałe 

8448.20 - Części i akcesoria maszyn objętych pozycją nr 84.44 lub ich urządzeń pomocniczych 
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- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją nr 84.45 lub ich urządzeń pomocniczych: 

- - Obicia zgrzeblarskie 

- - Maszyn do wyrobu materiałów tekstylnych innych niż obicia zgrzeblarskie 
- - Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki przędzaln icze i biegacze 
- - Pozostałe 

- Częśc i i akcesoria maszyn tkackich (krosien) lub urządzen ia pomocnicze do tych maszyn: 

- - Czółenka 

- - Płochy i grzebienie dla krosien, struny nicielnicowe oraz ramki nicielnicowe 

- - Pozostałe 

- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją nr 84.47 lub ich urządzeń pomocniczych: 
- - Płaszczki , igły i inne artykuły używane przy wykonywaniu ściegów 
- - Pozostałe 

Urządzen i a i maszyny do wyrobu i wykańczania filcu lub włókniny w kawałkach lub kształtowanego, włączn ie 

z urządzeniami do wyrobu kapeluszy fi lcowych; formy na kapelusze 

Maszyny pralnicze do użytku domowego lub przemysłowego, włącznie z urządzeniami piorąco-suszącymi 
- Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie przekraczającej 10 kg suchej bielizny: 

- - Pozostałe maszyny praln icze z wbudowaną suszarką wirówkową 

- Maszyny pralnicze o pojemności jednorazowej powyżej 10 kg suchej bielizny 
Maszyny do szycia, z wyłączeniem niciarek introligatorskich, objętych pozycją nr 84.40; meble, podstawy 

i obudowy specjalnie przeznaczone do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia 

- Maszyny do szycia domowego użytku 
- Pozostałe maszyny do szycia: 

- - Automatyczne 
- - Pozostałe 

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór surowych lub wyprawionych, lub do 

wyrobu albo naprawy obuwia lub innych artykułów ze skór surowych lub wyprawionych, z wyłączeniem 

maszyn do szycia 
- Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór surowych lub wyprawionych 
- Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy obuwia 

- Pozostałe maszyny i urządzenia 
- Części 

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, stosowane w hutnictwie lub w odlewniach metali 

- Maszyny odlewnicze 
- Części 

Obrabiarki przeznaczone do obróbki dowolnych materiałów metodą usuwania nadmiaru materiału za pomocą 
wiązki promieniowania laserowego lub innego światła lub strumienia fotonów lub metodą ultradźwiękową, 
elektroiskrową, elektrochemiczną lub za pomocą strumienia elektronów, jonów lub plazmy 

- Wykorzystujące wiązkę światła laserowego lub innego strumienia fotonów 

- Wykorzystujące ultradźwięki 

- Wykorzystujące metodę elektroiskrową 

- Pozostałe 

Centra obróbcze, jednostkowe gniazda maszynowe, wieloczynnościowe linie technologiczne do obróbki 

metalu 

- Centra obróbcze 

- Jednostkowe gniazda maszynowe 

- Wieloczynnościowe linie technologiczne 

Tokarki do metalu 
- Tokarki poziome: 
- - Sterowane numerycznie 
- - Pozostałe 

- Pozostałe tokarki : 

- - Sterowane numerycznie 
- - Pozostałe 

Obrabiarki (włącznie z obrabiarkami typu prowadnicowego) do wiercenia, rozwiercania, wytaczania, 

frezowan ia, gwintowania zewnętrznego i wewnętrznego, z wyłączeniem tokarek objętych pozycją nr 84.58 

- Obrabiarki prowadnicowe 

- Pozostałe wiertarki : 
- - Sterowane numerycznie 
- - Pozostałe 
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- Pozostałe wytaczarko-frezarki : 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe wytaczarki 

- Frezarki ze wspornikiem: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe frezarki wspornikowe: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe obrabiarki do gwintowania zewnętrznego lub wewnętrznego 

Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania, gładzenia , docierania, 

polerowania lub w inny sposób wykańczania powierzchni metalu, spiekanych węglików metali lub cermetali 

za pomocą ściernic, środków ściernych lub polerujących, z wyłączeniem obrabiarek do nacinania, szlifowania 

lub wykańczania kół zębatych objętych pozycją nr 84.61 

- Szlifierki do szlifowania płaskich powierzchni, w których położenie dowolnej z osi można ustawiać 

z dokładnością minimum 0,01 mm: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe szlifierki, w których położenie dowolnej osi można ustawiać z dokładnością minimum 0,01 mm: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Ostrzałki narzędziowe lub szlifierko-ostrzałki narzędziowe: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Gładzarki lub docierarki 

- Pozostałe 

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, strugania pionowego (dłutowania), przeciąga 

nia, nacinania zębów kół zębatych, szlifowania lub wykańczania kół zębatych, pi/owania, odcinania oraz inne 

obrabiarki działające poprzez usuwanie metalu lub cermetali ; gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone 

- Strugarki wzdłużne 

- Strugarki poprzeczne lub dłutownice 

- Przeciągarki 

- Urządzenia do nacinania, szlifowania lub wykańczania kół zębatych 

- Piły lub obcinarki 

- Pozostałe 

Obrabiarki (włącznie z prasami) do obróbki metalu metodą kucia, młotowania lub kucia matrycowego; 

obrabiarki (włącznie z prasami) do obróbki metalu metodą zginania, składania, prostowania, rozpłaszczania , 

cięcia, przebijania lub przycinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali , nie wyszczególnione powyżej 

- Urządzenia do kucia lub kucia matrycowego (włącznie z prasami) oraz młoty 

- Urządzenia do gięcia, składania , prostowania lub rozpłaszczania (włącznie z prasami) : 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Nożyce mechaniczne (włącznie z prasami) inne niż kombinowane urządzenia do przebijania i cięcia : 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Urządzenia do przebijania lub przecinania (także prasy), włącznie z kombinowanymi urządzeniami do 

przebijania i cięcia: 

- - Sterowane numerycznie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe 

- - Prasy hydrauliczne 

- - Pozostałe 
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Pozostałe obrabiarki do obróbki meta li, spiekanych węglików metali lub cermetali bez usuwania materiału 

- Ciągarki do prętów, rur, profili , drutu, itp. 

- Walcarki do gwintów 

- Urządzenia do obróbki drutu 

- Pozostałe 

Obrabiarki do obróbki kamien ia, materiałów ceramicznych, betonu, azbestocementu i podobnych materiałów 

mineralnych lub do obróbki szkła na zimno 

- Pozostałe 

Części i akcesoria przeznaczone wyłącznie lub główn ie do wykorzystywania w maszynach objętych pozycjami 

od 84.56 do 84.65, włączając w to uchwyty obrabianych przedmiotów, uchwyty narzędzi , samootwieralne 

głowice gwinciarskie, głow ice podziałowe oraz inne specjalne przystawki do obrabiarek; uchwyty do narzędzi 

wszelkich typów do obróbki ręcznej 

- Uchwyty narzędziowe oraz samootwieralne głowice gwinciarskie 

- Uchwyty obrabianych przedmiotów 

- Głowice podziałowe oraz inne specjalne przystawki do obrabiarek 

- Pozostałe : 

- - Do maszyn objętych pozycją nr 84.64 

- - Do maszyn objętych pozycją nr 84.65 

- - Do maszyn objętych pozycjami od 84.56 do 84.61 

- - Do maszyn objętych pozycją nr 84.62 lub 84.63 

Narzędzia do pracy ręcznej , pneumatyczne lub z samodzielnym silnikiem nieelektrycznym 

- Pneumatyczne: 

- - Typu rotacyjnego ( włącznie z kombinacją rotacyjno-udarową) 

- - Pozostałe 

- Pozostałe narzędzia : 

- - Piły łańcuchowe 

- - Pozostałe 

- Części : 

- - Pił łańcuchowych 

- - Narzędzi pneumatycznych 

- - Pozostałe 

Maszyny i urządzenia do lutowania lub spawania, również przystosowane do cięcia , inne niż objęte pozycją nr 

85.15; maszyny i sprzęt do gazowego hartowania powierzchniowego 

- Palniki ręczne 

- Pozostałe maszyny i przyrządy na gaz 

- Pozostałe maszyny i przyrządy 

- Części 

Maszyny kalkulacyjne; maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, automaty 

biletowe oraz podobne maszyny, włącznie z urządzeniami liczącymi 

- Kasy rejestrujące 

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz ich urządzenia peryferyjne, czytniki magnetyczne lub 

optyczne, maszyny do przekazywania zakodowanych danych na nośniki oraz maszyny do przetwarzania takich 

danych, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone 

- Analogowe lub hybrydowe maszyny do automatycznego przetwarzania danych 

- Cyfrowe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co 

najmniej jednostkę centralną oraz układy wejścia i wyjścia, połączone lub rozdzielone 

Maszyny i urządzenia do sortowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, rozdrabniania, 

mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni , rud lub innych stałych produktów mineralnych (również w proszku 

lub paście) ; maszyny i u rządzenia do scalania, formowania i kształtowania stałych paliw mineralnych, mas 

ceramicznych, nie utwardzonego cementu, materiałów tynkarskich lub innych produktów mineralnych 

w postaci proszku lub pasty; maszyny do formowania piaskowych form odlewniczych 

- Urządzenia kruszące i mielące 

- Pozostałe urządzenia 

- Części 
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Urządzenia do montażu lamp elektrycznych lub elektronowych w obudowach szklanych; urządzenia do 

wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych 

- Urządzenia do montażu lamp elektrycznych, elektronowych lub żarówek błyskowych w szklanych 

obudowach 

Urządzenia do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie 

indziej nie wymienione lub nie włączone w tym rozdziale 

- Części 

Maszyny i urządzenia mechaniczne spełniające indywidualne funkcje, gdzie indziej nie wymienione lub nie 

włączone w tym rozdziale 

- Części 

Skrzynki formierskie do odlewania metalu; płyty formierskie; modele odlewnicze; formy do metalu (inne niż 

wlewnice), węglików metali, szkła, materia/ów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych 

- Skrzynki formierskie dla odlewni metali 

- Płyty formierskie 

- Modele odlewnicze 

- Formy do metalu lub węglików metali : 

- - Typu wtryskowego lub ściskowego 

- - Pozostałe 

- Formy do szkła 

- Formy do materiałów mineralnych 

- Formy do gumy lub tworzyw sztucznych: 

- - Typu wtryskowego lub ściskowego 

- - Pozostałe 

Kurki, zawory oraz podobne akcesoria do rur, kot/ów, zbiorników, kadzi itp., również zawory redukujące 

ciśnienie oraz zawory sterowane termostatycznie 

- Zawory redukujące ciśnienie 

- Zawory do przekładni olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych 

- Zawory zwrotne 

- Zawory bezpieczeństwa lub zawory upustowe 

- Pozostałe elementy armatury wodociągowej i temu podobne 

- Części 

Łożyska kulkowe, wałeczkowe lub igiełkowe 

- Łożyska kulkowe 

- Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając w to układy stożków i stożkowych wałeczków 

- Łożyska baryłkowe 

- Łożyska igiełkowe 

- Pozostałe łożyska wałeczkowe o cylindrycznych wałeczkach 

- Pozostałe, włącznie z łożyskam i kombinowanymi kulkowo-wałeczkowymi 

- Części : 

- - Kulki, igiełki i wałeczki 

- - Pozostałe 

Zespoły prądotwórcze oraz' przetwornice jednotwornikowe 

- Pozostałe zespoły prądotwórcze 

Elektromagnesy; magnesy trwałe i wyroby, które mają stać się trwałymi magnesami po namagnesowaniu; 

magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, elektromagnetyczne 

sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła stałe; elektromagnetyczne hamulce; elektromagnetyczne głowice podnoś

'nikowe 

,- Magnesy trwałe i wyroby, które mają stać się sta'łymi magnesami po namagnesowaniu: 

- - Pozosta,!e 

Ogniwa galwaniczne i baterie galwaniczne 

- O zewnętrznej objętości nie przekraczającej 300 cm3
: 

- - Z dwutlenkiem manganu 
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- - Z tlenkiem rtęci 

- - Z tlenkiem srebra 

- - Pozostałe 

- O zewnętrznej objętości przekraczającej 300 cm" 

- Części 

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając w to kwadratowe) 

- Kwasowo-ołowiowe stosowane do uruchamiania silników tłokowych 

- Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe 

Elektromechaniczne narzędzia do pracy ręcznej, z własnym silnikiem elektrycznym 

- Wiertarki wszelkich typów 

- Piły 

- Pozostałe narzędzia 

- Części 

Przemysłowe lub laboratoryjne elektryczne piece i nagrzewy (także indukcyjne i dielektryczne); inne 

przemysłowe lub laboratoryjne urządzenia grzewcze typu indukcyjnego lub dielektrycznego 

- Piece i nagrzewy oporowe 

- Piece i nagrzewy indukcyjne lub dielektryczne 

- Pozostałe piece i nagrzewy 

- Pozostałe indukcyjne lub dielektryczne urządzenia grzewcze 

- Części 

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia, metodą elektryczną 

(włączając w to urządzenia z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową lub inną świetlną, lub za 

pomocą wiązki fotonów metodą ultradźwiękową, elektronową lub impulsami magnetycznymi lub strumie

niem plazmy; maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub spiekanych węglików metali 

- Maszyny i aparaty do lutowania miękkiego lub twardego: 

- - Lutownice i pistolety lutownicze 

- - Pozostałe 

- Urządzenia i aparaty do oporowego zgrzewania metali: 

- - Całkowicie lub częściowo automatyczne 

- - Pozostałe 

- Urządzenia i aparaty do spawania metali łukiem elektrycznym lub strumieniem plazmy: 

- - Całkowicie lub częściowo automatyczne 

- - Pozostałe 

- Pozostałe urządzenia i aparaty 

- Części 

Natychmiastowe lub zasobnikowe elektryczne podgrzewacze do wody oraz grzałki nurkowe; elektryczne 

przyrządy do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do livłosów, 

lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do prasowania; inne 

urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem 

objętych pozycją nr 85.45 

- Elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie oraz suszarki do rąk: 

8916.32 . .- - Pozostałe przyrządy fryzjerskie 

8516.33 

8543.10 

8543.20 

8543.30 

8543.80 

8543.90 

- - Suszarki do rąk 

Elektryczne maszyny i urządzenia. wykonujące indywidualne funkcje, gdzie indziej nie wymienione lub nie · 

włączone w tym rozdziale 

- Akceleratory cząsteczek 

. - Generatory sygnałów 

- Maszyny i urządzenia do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy 

- Pozostałe maszyny i urządzenia 

- Części 
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8716.20 

9004.90 

9024.10 

9024.80 

9024.90 

9026.10 

9026.20 

9026.80 

9026.90 

9027.10 

9027.20 

9027.30 

9027.40 

9027.50 

9027.80 

9027.90 

9028.10 

9028.20 

9028.30 

9028.90 

9030.31 

9030.39 

9032.10 

9032.20 

9032.81 

9032.89 

9032.90 
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Przyczepy i naczepy dla pojazdów wszelkich typów; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części 

- Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów rolniczych 

Okulary, gogle itp. korekcyjne, ochronne lub inne 

- Pozostałe 

Maszyny i urządzenia do badania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub innych mechanicz

nych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucz

nych) 

- Maszyny i urządzenia do badania metali 

- Pozostałe maszyny i urządzenia 

- Części i akcesoria 

Przyrządy i urządzenia do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy 

lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, liczniki energii cieplnej, z wyjątkiem 

przyrządów i aparatów objętych pozycją nr 90.14, 90.15, 90.28 lub 90.32 

- Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy 

- Do pomiaru lub kontroli ciśnienia 

- Pozostałe przyrządy lub aparaty 

- Części i akcesoria 

Przyrządy i aparaty do analiz fizycznych lub chemicznych (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, 

aparaty do analizy dymu lub gazu); przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości. porowatości, 

rozszerzalności , napięcia powierzchniowego itp. przyrządy i aparaty do pomiaru i kontroli ilości ciepła, 

poziomu dźwięku lub natężenia światła (włącznie ze światłomierzami), mikrotomy 

- Analizatory gazu lub dymu 

- Chromatografy i urządzenia do elektroforezy 

- Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy pracujące w zakresie optycznym (promieniowanie 

ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) 

- Światłomierze 

- Pozostałe przyrządy i aparaty pracujące w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, 

podczerwone) 

- Pozostałe przyrządy i aparaty 

- M ikrotomy; części i akcesoria 

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

- Liczniki cieczy 

- Liczniki gazu 

- Liczniki energii elektrycznej 

- Części i akcesoria 

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, 

oprócz liczników objętych pozycją nr 90.28; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania 

alfa, beta, gamma, X, kosmicznego lub innego jonizującego 

- Pozostałe przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli napięcia, natężenia, oporu elektrycznego lub mocy, 

bez urządzenia rejestrującego : 

- - Mierniki uniwersalne 

- - Pozostałe 

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli 

- Termostaty 

- Manostaty 

- Pozostałe przyrządy i aparaty: 

- - Hydrauliczne lub pneumatyczne 

- - Pozostałe 

- Części i akcesoria 
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Załącznik nr 2 

1. Stawki celne na towary określone kodem H.S.: 
3701 .20, 3701 .30, 3701.91, 3701 .99, 3702.20, 3702.31, 

5801 .35, 5801 .36, 5801 .90, 5806.10, 5806.20, 5806.31 , 
5806.32, 5806.39, 5806.40, 5902.10, 5902.20, 5902.90, 
5903.10, 5903.20, 5903.90, 5905.00, 5906.10, 5906.91, . 
5906.99, 5908.00, 5909.00, 5910.00, 5911.10, 5911 .20, 
5911 .31, 5911 .32, 5911 .40, 5911.90, 6001.10, 6001.21, 
6001.22, 6001.29, 6001 .91, 6001.92, 6001 .99, 6306.41, 
6306.49, 7615.10, 8509.10, 8509.20, 8509.40, 8509.80, 
8524.10, 8711 .10, 8711 .20, 8711 .30, 8711 .40, 8711 .50, 
8711.90,8715.00,9607.11,9607.19,9607.20,9609.10 

. 3702.32, 3702.39, 3702.41, 3702.42, 3702.43, 3702.44, 
3702.51, 3702.52, 3702.53, 3702.54, 3702.55, 3702.56, 
3702.91, 3702.92, 3702.93, 3702.94, 3702.95, 3703.10, 
3703.20, 3703.90, 3704.00, 3705.10, 3705.90, 3706.10, 
3706.90, 3707.90, 4012.10, 4013.10, 4013.20, 5106.10, 
5106.20,5107.10,5107.20, 5108.10, 5108.20, 5109.10, 
5109.90,5110.00,5111.11,5111.19, 5111 .20,5111 .30, 
5111 .90, 5112.11, 5112.19, 5112.20, 5112.30, 5112.90, 
5113.00, 5801 .10, 5801 .21, 5801.22, 5801 .23, 5801 .24, 
5801.25, 5801 .26, 5801.31, 5801.32, 5801.33, 5801.34, 

przyjmują na czas zawieszenia wysokości podane w poniż
szej tabeli . 

Nr poz. 

37.01 

37.02 

37.03 

37.04 
37.05 

Kod H.S. 

2 

3701 .20 
3701.30 

3701 .91 
3701 .99 

3702.20 

3702.31 
3702.32 
3702.39 

3702.41 

3702.42 

3702.43 
3702.44 

3702.51 
3702.52 
3702.53 

3702.54 

3702.55 

3702.56 

3702.91 
3702.92 
3702.93 

3702.94 

3702.95 

3703.10 
3703.20 
3703.90 
3704.00 

3705.10 
3705.90 

Nazwa Stawka 

3 4 

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 
- Film do szybkich odbitek 12,5 
- Inne płyty i filmy o dowolnym boku przekraczającym 255 mm 10 
- Inne: 
- - Do fotografii barwnej (wielobarwny) 10 
- - Inne 10 
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 

- Film do szybkich odbitek 10 
- Inne filmy, bez perforacji, o szerokości nie przekraczającej 105 mm: 
- - Do fotografii barwnej (wielobarwne) 7,5 
- - Inne, z emulsją z halogenkiem srebra 7,5 
- - Pozostałe 7,5 
- Inne filmy, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm: 
- - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości przekraczającej 200 m, do fotografii barwnej 

(wielobarwne) 
- - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości przekraczającej 200 m, inne niż do fotografii 

barwnej 
- - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości nie przekraczającej 200 m 
- - O szerokości przekraczającej 105 mm, lecz nie przekraczającej 610 mm 
- Inne filmy do fotografii barwnej (wielobarwne): 
- - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości nie przekraczającej 14 m 
- - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości przekraczającej 14 m 
- - O szerokości przekraczającej 16 mm, lecz nie przekraczającej 35 mm i długości nie 

przekraczającej 30 m, do diapozytywów 
- - O szerokości przekraczającej 16 mm, lecz nie przekraczającej 35 mm i o długości nie 

przekraczającej 30 m, inne niż do diapozytywów 
- - O szerokości przekraczającej 16 mm, lecz nie przekraczającej 35 mm i o długości 

przekraczającej 30 m 
- - O szerokości przekraczającej 35 mm 
- Pozostałe : 

- - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości nie przekraczającej 14 m 
- - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości przekraczającej 14 m 
- - O szerokości przekraczającej 16 mm, lecz nie przekraczającej 35 mm i długości nie 

przekraczającej 30 m 
- - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie przekraczającej 35 mm i długości przekraczającej 

30 m 
- - O szerokości przekraczającej 35 mm 
Papier fotograficzny, karton i materiały włókiennicze, uczulone, nie naświetlone 
- W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm 
- Inne do fotografii barwnej (wielobarwne) 
- Pozostałe 

Płyty fotograficzne, film, papier, karton i materiały włókiennicze, naświetlone, lecz nie wywołane 
Płyty fotograficzne i filmy, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny 
- Do produkcji offsetowej 
- Pozostałe 

7,5 

7,5 
7,5 
7,5 

10 
10 

10 

10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 
10 

12,5 
12,5 
12,5 
5 

5 
12,5 
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40.13 

51.08 

51 .07 

51 .06 

51 .09 

51 .10 

51 .11 

51 .12 

51 .13 

58.01 
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3706.10 

3706.90 

3707.90 

4012.10 

4013.10 

4013.20 

5106.10 

5106.20 

5107.10 

5107.20 

5108.10 

5108.20 

5109.10 

5109.90 

5110.00 

5111 .11 

5111 .19 

5111 .20 

5111 .30 

5111.90 

5112.11 

5112.19 

5112.20 

5112.30 

5112.90 

5113.00 

5801 .10 

5801 .21 

5801 .22 

5801.23 

5801.24 

5801 .25 

5801.26 
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Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet zawierający ścieżkę dźwiękową lub 

zawierający tylko ścieżkę dźwiękową 

- O szerokości 35 mm lub większej 

- Inne 

Preparaty chemiczne do użytku fotograficznego (inne niż lakiery, kleje, spoiwa i podobne 

preparaty); nie zmieszane produkty do użytku fotograficznego, przygotowane w odmierzonych 

porcjach lub przygotowane do sprzedaży detalicznej, w postaci gotowej do użytku 

- Pozostałe 

Bieżnikowane lub używane opony pneumatyczne z kauczuku; opony pełne lub opony poduszkowe, 

wymienne bieżniki i klapy opon, z kauczuku 

- Opony bieżn ikowane 

Dętki z kauczuku 

- W rodzaju używanych w samochodach osobowych (także samochodach kombi i wyścigo

wych) , autobusach lub ciężarówkach 

- W rodzaju używanych w rowerach 

Przędza z wełny zgrzebnej, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

Poz. 305 

4 

5 
5 

5 

15 

15 

15 

- Zawierająca 85% masy lub więcej wełny 5 

- Zawierająca mniej niż 85% masy wełny 5 

Przędza z wełny czesanej, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

- Zawierająca 85% masy lub więcej wełny 5 

- Zawierająca mniej niż 85% masy wełny 5 

Przędza z czystej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), nie przeznaczona do sprzedaży 

detalicznej 

- Zgrzebna 

- Czesana 

Przędza z wełny lub czystej sierści zwierzęcej, przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

- Zawierająca 85% masy iub więcej wełny lub czystej sierści zwierzęcej 

- Pozostała 

Przędza z surowej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego (włącznie z żyłkowaną przędzą 

z włosia końskiego) , nawet przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej sierści zwierzęcej czystej 

- Zawierające 85% masy lub więcej wełny lub czystej sierści zwierzęcej : 

- - O masie nie przekraczającej 300 g/m2 

- - Pozostałe 

- Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciągłymi 

- Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie ze sztucznymi włóknami ciętymi 

- Pozostałe 

Tkaniny z wełny czesankowej lub czystej sierści zwierzęcej czesankowej 

- Zawierające 85% masy lub więcej wełny lub czystej sierści zwierzęcej : 

- - O masie nie przekraczającej 200 g/m2 

- - Pozostałe 

- Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciągłymi 

- Pozostałe, mieszane główn ie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciętymi 

- Pozostałe 

Tkaniny z surowej sierśc i zwierzęcej lub włosia końskiego 

Tkaniny pętelkowe i szenilowe, z wyjątkiem tkanin objętych pozycją nr 58.02 lub 58.06 

- Z wełny lub czystej sierści zwierzęcej 

- Bawełniane: 

- - Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym 

- - Sztruks strzyżony 

- - Pozostałe tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym 

- - N iestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową 

- - Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową 

- - Tkaniny szenilowe 

5 

5 

5 
5 

10 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

10 

10 

10 

10 

10 

12,5 

20 

17,5 

10 

12,5 

15 

17,5 

5 
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5801.31 

5801.32 

5801.33 

5801.34 

5801.35 

5801 .36 

5801 .90 

5806.10 

5806.20 

5806.31 

5806.32 

5806.39 

5806.40 

5902.10 

5902.20 

5902.90 

5903.10 

5903.20 

5903.90 

5905.00 

5906.10 

5906.91 

5906.99 

5908.00 

5909.00 

5910.00 

5911.10 

5911 .20 

5911 .31 

5911.32 

5911 .40 

5911.90 
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- Z włókien sztucznych: 

- - Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym 

- - Sztruks strzyżony 

- - Pozostałe tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym 

- - Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową 

- - Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową 

- - Tkaniny szenilowe 

- Z pozostałych materiałów włókienniczych 

Wąskie wyroby tkane, z wyłączeniem wyrobów objętych pozycją nr 58.07; tkaniny wąskie bez 

wątku, połączone za pomocą kleju (bolduk) 

- Tkaniny pętelkowe (włącznie z aksamitem niestrzyżonym na ręczniki i podobnymi tkaninami 

aksamitnymi niestrzyżonymi) oraz tkaniny szenilowe 

- Pozostałe tkaniny zawierające przynajmniej 5% lub więcej masy przędzyelastomerowej lub nici 
gumowej 

- Pozostałe tkaniny: 

- - Bawełniane 

- - Z włókien chemicznych 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

- Tkaniny bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolduk) 

Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych 

poliamidów, poliestrów lub jedwabiu wiskozowego 

- Z nylonu lub innych poliamidów 

- Z poliestrów 

- Pozostałe 

Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłą

czeniem tkanin objętych pozycją nr 59.02 

- Z polichlorku winylu 

- Z poliuretanu 

- Pozostałe 

Włókiennicze wykładziny ścienne 

Tkaniny gumowe, z wyłączeniem tkanin objętych pozycją nr 59.02 

- Taśma samoprzylepna o szerokości nie przekraczającej 20 cm 

- Pozostałe 

- - Dziane lub szydełkowane 

- - Pozostałe 

Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, 

świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobów nawet 

impregnowane 

Włókiennicze przewody rurowe i przewody podobne, z wykładziną lub bez wykładziny, ze 

zbrojeniem i akcesoriami lub bez zbrojenia i akcesoriów z innych materiałów 

Pasy transmisyjne lub taśmy przenośnikowe z materiałów włókienniczych, nawet wzmacniane 

metalem lub innym materiałem 

Tkaniny i wyroby z materiałów włókienniczych do użytku technicznego, wyszczególnione 

w uwadze 7 do niniejszego rozdziału 

- Tkaniny, filc i tkaniny podbite filcem, połączone z jedną lub większą ilością warstw gumy, skór 

lub innego materiału, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich oraz podobne 

wyroby do innych zastosowań technicznych 

- Gaza młynarska nawet konfekcjonowana 

- Tkanina i filc bez końca zaopatrzone w urządzenia spinające, stosowane w maszynach 

papierniczych lub podobnych (na przykład do pulpy lub cementoazbestu) : 

- - O masie poniżej 650 glm' 

- O masie 650 glm' lub większej 

- Tkanina filtracyjna stosowana w prasach olejarskich lub podobnych urządzeniach, włącznie 

z tkaniną z włosów ludzkich 

- Pozostałe 

Poz. 305 

4 

10 

12,5 

12,5 

15 

17,5 

5 
10 

15 

10 

15 

12,5 

12,5 

12,5 

5 
5 
5 

2,5 

2,5 

2,5 

5 

2,5 

5 
2,5 

10 

12.5 

7,5 

5 
4 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
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1 

60.01 

63.06 

76.15 

85.09 

85.24 

87.11 

87.15 

96.07 

96.09 

2 

6001.10 

6001 .21 

6001 .22 

6001 .29 

6001.91 

6001.92 

6001 .99 

6306.41 

6306.49 

7615.10 

8509.10 

8509.20 

8509.40 

8509.80 

8524.10 

8711 .10 

8711 .20 

8711 .30 

8711 .40 

8711 .50 

8711 .90 

8715.00 

9607.11 

9607.19 

9607.20 

9609.10 

- 720 -

3 

Aksamity, plusze, włącznie z materiami " o długim włosie" oraz materie pętelkowe dziane lub 

szydełkowane 

- Materie "o długim włosie" 

- Materie pętelkowe: 

- - Bawełniane 

- - Z włókien chemicznych 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

- Pozostałe: 

Poz. 305 

4 

10 

10 

7,5 

7,5 

- - Bawełniane 10 

- - Z ' włókien chemicznych 7,5 

- --:- Z pozostałych materiałów włókienniczych 7,5 

Artykuły brezentowe, żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, markizy, 

zasłony, namioty i wyposażenie kempingowe 

- Materace pneumatyczne: 

- - Bawełniane 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części , zmywaki do 

czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń , z aluminium; urządzenia sanitarne i ich części , 

z aluminium 

- Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części ; zmywaki do 

czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń , rękawice i tym podobne artykuły 

Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym 

- Odkurzacze 

- Froterki do podłóg 

- Młynki i miksery; sokowirówki do owoców i warzyw 

- Pozostałe urządzenia 

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane już nośniki do zapisu dźwięku lub innych podobnie 

rejestrowanych zjawisk włączając w to matryce i negatywy płyt gramofonowych stosowane 

w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów objętych rozdziałem 37 

- Płyty gramofonowe 

Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z lub bez wózków 

bocznych; wózki boczne 

10 

10 

7,5 

10 

10 

10 

10 

10 

- Z silnikiem tłokowym spalinowym o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 10 

- Z silnikiem tłokowym spalinowym o pojemności skokowej powyżej 50 cm3 do 250 cm3 10 

- Z silnikiem tłokowym spalinowym o pojemności skokowej powyżej 250 cm3 do 500 cm3 10 

- Z silnikiem tłokowym spalinowym o pojemności skokowej powyżej 500 cm3 do 800 cm3 10 

- Z silnikiem tłokowym spalinowym o pojemności skokowej powyżej 800 cm3 10 

- Pozostałe 10 

Wózki dziecięce oraz ich części 10 

Zamki błyskawiczne i ich części 

- Zamki błyskawiczne: 

- - Z ogniwami z metalu nieszlachetnego 

- - Pozostałe 

- Części 

Ołówki (inne niż objęte pozycją nr 96.08) , kredki, grafity, pastele,węgle do rysowania, kredy do 

pisania lub rysowania oraz kredy krawieckie 

- Ołówki i kredki z grafitami wewnątrz sztywnej osłony 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 
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Stawki celne na towary okreś l one kodem HS: 
3303.00, 3304.10, 3304.20, 3304.30, 3304.91 , 3304.99, 
3305.10, 3305.20, 3305.30, 3305.90, 3306.10, 3306.90, 
3307.10, 3307.20, 3307.30, 3307.41, 3307.49, 3307.90, 
3401.11 , 3401 .19, 3401.20, 3402.20, 3405.10, 3405.20, 
3405.30, 3405.40, 3406.00, 3601.00, 3602.00, 3603.00, 
3604.10, 3604.90, 3605.00, 3606.10, 3606.90, 3705.20, 
3922.10, 3922.90, 3923.10, 3923.21 , 3923.29, 3923.30, 
3923.40, 3923.50, 3923.90, 3924.10, 3924.90, 3926.10, 
3926.20, 3926.30, 3926.40, 3926.90, 4011 .10, 4011 .20, 
4011.30, 401 1.40, 4011 .50, 4011 .91, 4011 .99, 4012.20, 
4012.90, 4013.90, 4416.00, 4417.00, 4419.00, 4420.10, 
4420.90, 4421.10, 4421.90, 4601.10, 4601 .20, 4601 .91, 
4601.99, 4602.10, 4602.90, 4803.00, 4907.00, 4908.10, 
4908.90, 4909.00, 4910.00, 4911 .10, 4911 .91, 4911 .99, 
6306.11 , 6306.12, 6306.19, 6306.21, 6306.22, 6306.29, 
6306.31 , 6306.39, 6306.91, 6306.99, 6307.10, 6307.20, 
6307.90, 6308.00, 6309.00, 6310.10, 6310.90, 6406.10, 
6406.20, 6406.91, 6406.99, 6501 .00, 6502.00, 6503.00, 
6504.00, 6505.10, 6505.90, 6506.10, 6506.91, 6506.92, 
6506.99, 6507.00, 6601 .10, 6601 .91 , 6601 .99, 6602.00, 
6603.10, 6603.20, 6603.90, 6701.00, 6702.10, 6702.90, 
6703.00, 6704.11 , 6704.19, 6704.20, 6704.90, 7020.00, 
7115.10, 7115.90, 7314.20, 7314.30, 7314.41, 7314.42, 
7314.49, 7314.50, 7315.11 , 7315.12, 7315.19, 7315.20, 
7315.81, 7315.82, 7315.89, 7315.90, 7316.00, 7317.00, 
7318.11 , 7318.12, 7318.13, 7318.14, 7318.15, 7318.16, 
7318.19, 7318.21 , 7318.22, 7318.23, 7318.24, 7318.29, 
7319.10, 7319.20, 7319.30, 7319.90, 7320.10, 7320.20, 
7320.90, 7321 .81 , 7323.10, 7323.91 , 7323.92, 7323.93, 
7324.10, 7324.21, 7324.29, 7324.90, 7325.10, 7325.91, 
7325.99, 7326.11, 7326.19, 7326.20, 7326.90, 7415.10, 
7415.21,7415.29, 7415.31 , 7415.32, 7415.39, 7416.00, 
7417.00, 7418.10, 7418.20, 7419.10, 7419.91, 7419.99, 
7611 .00, 7612.10, 7612.90, 7613.00, 7615.20, 7616.10, 
7616.90, 8201 .1 0, 8201 .20, 8201.30, 8201.40, 8201 .50, 
8201 .60, 8201.90, 8202.10, 8202.20, 8202.31, 8202.32, 
8202.40, 8202.91 , 8202.99, 8204.11 , 8204.12, 8204.20, 
8205.51, 8205.59, 8205.60, 8205.70, 8212.10, 8212.20, 
8212.90, 8213.00, 8214.10, 8214.20, 8214.90, 8215.10, 
8215.20, 8215.91 , 8215.99, 8301 .10, 8301.20, 8301.30, 
8301.40, 8301.50, 8301.60, 8301 .70, 8302.10, 8302.20, 
8302.30, 8302.41 , 8302.42, 8302.49, 8302.50, 8302.60, 
8303.00, 8304.00, 8305.1 0, 8305.20, 8305.90, 8306.10, 
8306.21, 8306.29, 8306.30, 8308.10, 8308.20, 8308.90, 
8309.10, 8309.90, 8401 .20, 8401 .30, 8401 .40, 8402.11 , 
8402.12, 8402.19, 8402.20, 8402.90, 8403.10, 8403.90, 
8404.10, 8404.20, 8404.90, 8405.10, 8405.90, 8406.11, 
8406.19, 8406.90, 8407.10, 8407.21 , 8407.29, 8407.31 , 
8407.32, 8407.33, 8407.34, 8407.90, 8408.10, 8408.20, 
8408.90, 8409.10, 8409.91 , 8409.99, 8411.11, 8411 .12, 
8411.21, 8411 .22, 8411.81 , 8411 .82, 8411.99, 8412.10, 
8412.29, 8412.31 , 8412.39, 8418.10, 8418.21 , 8418.22, 
8418.29, 8418.40, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 
8419.19, 8419.32, 8419.39, 8419.40, 8419.50, 8419.60, 
8420.10, 8420.91 , 8420.99, 8421 .11 , 8421 .12, 8421 .19, 
8421.21 , 8421 .22, 8421 .23, 8421.29, 8421.31 , 8421.39, 
8421 .91 , 8421.99, 8422.11 , 8422.19, 8422.20, 8422.30, 
8422.40, 8422.90, 8423.10, 8423.30, 8423.82, 8424.10, 
8424.90, 8425.11, 8425.19, 8425.20, 8425.31 , 8425.39, 
8425.41, 8425.42, 8426.11 , 8426.12, 8426.19, 8426.20, 
8426.30, 8426.41 , 8426.49, 8426.91 , 8428.10, 8428.31, 
8428.32, 8428.33, 8428.40, 8428.50, 8428.60, 8429.11 , 
8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.52, 8430.10, 
8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41 , 8430.49, 8430.50, 
8430.61 , 8430.62, 8430.69, 8431 .10, 8431 .20, 8431.31 , 
8431.39, 8431 .41 , 8431 .42, 8431 .43, 8431 .49, 8433.11 , 
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8433.19, 8433.60, 8433.90, 8435.10, 8435.90, 8436.29, 
8438.20, 8438.30, 8438.40, 8438.60, 8438.80, 8438.90, 
8439.10, 8439.20, 8439.30, 8439.91, 8439.99, 8441.10, 
8441 .20, 8441 .30, 8441 .40, 8441 .80, 8441 .90, 8450.11 , 
8450.19, 8450.90, 8451 .10, 8451 .21, 8451.29, 8451 .30, 
8451 .40, 8451 .50, 8451.80, 8451 .90, 8452.30, 8452.40, 
8452.90, 8454.10, 8454.20, 8455.10, 8455.21 , 8455.22, 
8455.30, 8455.90, 8464.10, 8464.20, 8465.10, 8465.91 , 
8465.92, 8465.93, 8465.94, 8465.95, 8465.96, 8465.99, 
8469.10, 8469.21, 8469.29, 8469.31, 8469.39, 8470.10, 
8470.21 , 8470.29, 8470.30, 8470.40, 8470.90, 8471.91 , 
8471 .92, 8471 .93, 8471 .99, 8472.10, 8472.20, 8472.30, 
8472.90, 8473.10, 8473.21 , 8473.29, 8473.30, 8473.40, 
8474.10, 8474.31, 8474.32, 8474.39, 8475.20, 8475.90, 
8476.11 , 8476.19, 8476.90, 8477.10, 8477.20, 8477.30, 
8477.40, 8477.51, 8477.59, 8477.80, 8478.10, 8478.90, 
8479.10, 8479.20, 8479.30, 8479.40, 8479.81 , 8479.82, 
8479.89, 8479.90, 8483.10, 8483.20, 8483.30, 8483.40, 
8483.50, 8483.60, 8483.90, 8484.10, 8484.90, 8485.10, 
8485.90, 8501.10, 8501.20, 8501.31 , 8501.32, 8501 .33, 
8501 .34, 8501 .40, 8501 .51, 8501 .52, 8501 .53, 8501.61 , 
8501 .62, 8501.63, 8501.64, 8502.11 , 8502.12, 8502.13, 
8502.20, 8502.40, 8503.00, 8504.10, 8504.21 , 8504.22, 
8504.23, 8504.31 , 8504.32, 8504.33, 8504.34, 8504.40, 
8504.50, 8504.90, 8505.11 , 8505.20, 8505.30, 8505.90, 
8507.30, 8507.40, 8507.80, 8507.90, 8509.30, 8509.90, 
8510.10,8510.20, 8510.90,8511.10,8511.20,8511 .30, 
8511.40, 8511.50, 8511.80, 8511.90, 8512.10, 8512.20, 
8512.30, 8512.40, 8512.90, 8513.10, 8513.90, 8516.10, 
8516.21 , 8516.29, 8516.31 , 8516.40, 8516.50, 8516.60, 
8516.71 , 8516.72, 8516.79,8516.80, 8516.90, 8523.11 , 
8523.12, 8523.13, 8523.20, 8523.90, 8524.21 , 8524.22, 
8524.23, 8524.90, 8526.10, 8526.91, 8526.92, 8530.10, 
8530.80, 8530.90, 8531 .10, 8531.20, 8531.80, 8531.90, 
8532.10, 8532.21, 8532.22, 8532.23, 8532.24, 8532.25, 
8532.29, 8532.30, 8532.90, 8533.10, 8533.21 , 8533.29, 
8533.31 , 8533.39, 8533.40, 8533.90, 8534.00, 8535.10, 
8535.21 , 8535.29, 8535.30, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 
8536.20, 8536.30, 8536.41 , 8536.49, 8536.50, 8536.61, 
8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 
8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31 , 8539.39, 
8539.40, 8539.90, 8545.11, 8545.19, 8545.20, 8545.90, 
8546.10, 8546.20, 8546.90, 8547.10, 8547.20, 8547.90, 
8548.00, 8601.10, 8601 .20, 8602.10, 8602.90, 8603.10, 
8603.90, 8604.00, 8605.00, 8606.10, 8606.20, 8606.30, 
8606.91,8606.92,8606.99,8607.11,8607.12, 8607.19, 
8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91 , 8607.99, 8608.00, 
8609.00, 8701 .10, 8701 .20, 8701 .30, 8702.10, 8702.90, 
8703.10, 8703.21 , 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8103.31, 
8703.32,8703.33, 8703.90, 8704.10, 8704.21, 8704.22, 
8704.23, 8704.31 , 8704.32, 8704.90, 8705.10, 8506.20, 
8705.30, 8705.40, 8705.90, 8706.00, 8707.10, 8707.90, 
8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.31, 8708.39, 8708.40, 
8708.50, 8708.60, 8708.70, 8708.80, 8708.91 , 8708.92, 
8708.93, 8708.94, 8708.99, 8709.11, 8709.19, 8709.90, 
8710.00, 8712.00, 8714.11 , 8714.19, 8714.20, 8714.91, 
8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 
8716.10, 8716.31 , 8716.39, 8716.40, 8716.80, 8716.90, 
8801 .1 0, 8801 .90, 8802.11, 8802.12, 8802.20, 8802.30, 
8802.40, 8802.50, 8803.10, 8803.20, 8803.30, 8803.90, 
8804.00, 8805.10, 8805.20, 8901 .10, 8901 .20, 8901 .30, 
8901 .90, 8902.00, 8904.00, 8905.10, 8905.20, 8905.90, 
8906.00, 8907.10, 8907.90, 8908.00, 9002.11 , 9002.19, 
9002.20, 9002.90, 9003.11 , 9003.19, 9003.90, 9004.10, 
9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.1 0, 9006.20, 9006.30, 
9006.40, 9006.51 , 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 
9006.62, 9006.69, 9006.91 , 9006.99, 9007.11, 9007.19, 
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9007.21, 9007.29, 9007.91 , 9007.92, 9008.10, 9008.20, 
9008.30, 9008.40, 9008.90, 9009.11, 9009.12, 9009.21 , 
9009.22, 9009.30, 9009.90, 9010.10, 9010.20, 9010.30, 
9010.90, 9011.10, 9011.20, 9011 .80, 9011 .90, 9012.10, 
9012.90, 9013.10, 9013.20, 9013.80, 9013.90, 9014.10, 
9014.20, 9014.80, 9014.90, 9015.10, 9015.20, 9015.30, 
9015.40, 9015.80, 9015.90, 9016.00, 9017.10, 9017.20, 
9017.30, 9017.80, 9017.90, 9022.19, 9022.29, 9025.11, 
9025.19, 9025.20, 9025.80, 9025.90, 9029.10, 9029.20, 
9029.90, 9033.00, 9104.00, 9106.10, 9106.20, 9106.90, 
9107.00, 9301.00, 9302.00, 9303.10, 9303.20, 9303.30, 
9303.90, 9304.00, 9305.10, 9305.21, 9305.29, 9305.90, 
9306.10, 9306.21, 9306.29, 9306.30, 9306.90, 9307.00, 
9401.20, 9401.30, 9401.40, 9401.50, 9401 .61, 9401.69, 
9401 .71, 9401 .79, 9401.80, 9401 .90, 9403.10, 9403.20, 
9403.30, 9403.40, 9403.50, 9403.60, 9403.70, 9403.80, 
9403.90, 9404.10, 9404.21, 9404.29, 9404.90, 9405.10, 
9405.20, 9405.30, 9405.40, 9405.50, 9405.60, 9405.91, 

9405.92, 9405.99, 9501 .00, 9502.10, 9502.91 , '9502.99, 
9503.10, 9503.20, 9503.41, 9503.49, 9504.50, 9503.60, 
9503.70, 9503.80, 9503.90, 9504.20, 9504.30, 9504.40, 
9504.90, 9505.10, 9505.90, 9507.10, 9607.20, 9507.30, 
9507.90, 9508.00, 9604.00, 9605.00, 9606.10, 9606.21, 
9606.22, 9606.29, 9606.30, 9608.10, 9608.20, 9608.31, 
9608.39, 9608.40, 9608.50, 9608.60, 9608.91 , 9608.99, 
9609.20, 9609.90, 9610.00, 9611 .00, 9612.10, 9612.20, 
9615.11,9615.19, 9615.90,9617.00,9618.00 
przyjmują na czas zawieszenia wysokości podane w poniż
szej tabeli. 

2. Stawki celne na towary określone kodem HS: 
8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 
8703.33 oraz 8703.90 
przyjmują na czas zawieszenia wysokości podane w poniż
szej tabeli, z tym że wysokość cła w złotych nie może być 
niższa niż równowartość 350 USD według kursu ogłoszone
go przez Narodowy Bank Polski. 

Nr poz. Kod H.S. Nazwa Stawka 

1 2 3 4 

33.03 3303.00 Perfumy i wody toaletowe 56 
33.04 Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki) , włącznie 

z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure i pedicure 

3304.10 - Preparaty do malowania warg 35 
3304.20 - Preparaty do malowania oczu 35 
3304.30 - Preparaty do manicure i pedicure 35 

- Pozostałe : 

3304.91 - - Pudry, nawet prasowane 35 
3304.99 - - Pozostałe 35 

33.05 Preparaty do włosów 

3305.10 - Szampony 14 
3305.20 - Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 21 
3305.30 - Lakiery do włosów 28 
3305.90 - Pozostałe 28 

33.06 Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do utrwalania protez 

3306.10 - Środki do czyszczenia zębów 3,5 
3306.90 - Pozostałe 3,5 

33.07 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia i po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty 

kąp ielowe, depilatory i inne preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej nie 

wymienione lub włączone; gotowe dezodoranty do pomieszczeń nawet perfumowane lub mające 

właściwości dezynfekujące 

3307.10 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu 21 
3307.20 - Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 14 
3307.30 - Perfumowane sole kąpielowe i inne preparaty kąpielowe 28 

- Preparaty do perfumowania i odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi 

używanymi podczas obrzędów religijnych: 

3307.41 - - "Agarbatti" i inne preparaty zapachowe, działające przez spalanie 28 
3307.49 - - Inne 21 
3307.90 - Pozostałe 21 

34.01 Mydło: organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne używane jako mydło , w postaci 

prętów, kostek, formowanych kawałków lub wyrobów kształtowych , nawet zawierających mydło; 

papier, wata, filc i włókniny impregnowane powlekane lub pokryte mydłem albo detergentem 

- Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne w postaci prętów, kostek 

i formowanych kawałków lub wyrobów kształtowych oraz papier, wata , filc i włókniny, 

impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem albo detergentem: 

3401 .11 - - Do użytku toaletowego (włącznie z produktami leczniczymi) 10,5 
3401.19 - - Pozostałe 10,5 
3401.20 - Mydło w innych postaciach 14 
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34.02 

34.05 

34.06 

36.01 

36.02 

36.03 

36.04 

36.05 

36.06 

37.05 

39.22 

39.23 

39.24 

39.26 

2 

3402.20 

3405.10 

3405.20 

3405.30 

3405.40 

3406.00 

3601 .00 

3602.00 

3603.00 

3604.10 

3604.90 

3605.00 

3606.10 

3606.90 

3705.20 

3922.10 

3922.20 

3922.90 

3923.10 

3923.21 

3923.29 

3923.30 

3923.40 

3923.50 

3923.90 

3924.10 

3924.90 

3926.10 

3926.20 

3926.30 

3926.40 

3926.90 

- 723 

3 

Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło) ; preparaty powierzchniowo czynne, 

preparaty piorące (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi)i preparatyczyszczące, nawet 

zawierające mydło, inne niż te z pozycji nr 34.01 

- Preparaty przygotowane do sprzedaży detalicznej 

Pasty i kremy do obuwia, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu; pasty i proszki do czyszczenia 

i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, waty, filcu, włóknin , tworzyw komórkowych i gumy 

komórkowej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), z wyjątkiem 

wosków z pozycji nr 34.04 

- Pasty, kremy i podobne preparaty do obuwia lub skóry 

- Pasty, kremy i podobne preparaty do konserwacji drewnianych mebli, podłóg i innych wyrobów 

z drewna 

- Pasty i podobne preparaty do nadwozi. inne n iż pasty do metalu 

- Pasty, proszki i inne preparaty do czyszczenia 

Świece, knoty i podobne 

Proch strzelniczy 

Gotowe materiały wybuchowe, inne niż proch strzeln iczy 

Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe i detonujące; zapalniki, detonatory elektrycz

ne 

Ognie sztuczne, światła sygnalizacyjne, rakiety przeciwdeszczowe, sygnały mgłowe i inne artykuły 

pirotechniczne 

- Ognie sztuczne 

- Pozostałe 

Zapa łki inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 36.04 

Stopy żelazowo- cerowe i inne stopy piroforyczne we wszystkich postaciach; artykuły z materiałów 

łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do tego rozdziału 

- Paliwa ciekłe lub ze skroplonych gazów w zbiorniczkach w rodzaju używanych do napełniania 

lub uzupełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności nie przekraczającej 

Poz. 305 

4 

17,5 

14 

14 

14 

14 

28 
17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

21 

300 cm3 17,5 

- Pozostałe 

Płyty fotograficzne i filmy, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny 

- Mikrofilmy 

Wanny, prysznice, umywalnie, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, płuczki ustępowe i podobne 

artykuły sanitarne z tworzyw sztucznych 

- Wanny, prysznice, umywalki 

- Sedesy i pokrywy 

- Inne 

Artykuły do transportu i pakowania towarów z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i inne 

zamknięcia z tworzyw sztucznych 

- Pudełka , skrzynki , klatki i podobne artykuły 

- Worki i torby (także stożki) : 

- - Z polimerów etylenu 

- - Z innych tworzyw sztucznych 

- Butle oplecione, butelki, kolby i podobne artykuły 

- Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki 

- Korki, pokrywki , kapsle i inne zamknięcia 

- Inne 

Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły domowe i toaletowe z tworzyw sztucznych 

17,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

10,5 

10,5 

- Naczynia stołowe i kuchenne 21 

- Inne 21 

Inne artykuły z tworzyw sztucznych i artykuły z innych materiałów z pozycji nr 39.01 do 39.14 

- Artykuły biurowe lub szkolne 10,5 

- Odzież i dodatki do odz ieży (włączn ie z rękawiczkami) 10,5 

- Akcesoria do mebli, nadwozi itp. 10,5 

- Posążki i inne artykuły ozdobne 21 

- Inne 14 
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40.11 

40.12 

40.13 

44.16 

44.17 

44.19 

44.20 

44.21 

46.01 

46.02 

48.03 

49.07 

49.08 

49.09 

49.10 

2 

4011 .10 

4011.20 

4011.30 

4011.40 

4011.50 

4011.91 

4011 .99 

4012.20 

4012.90 

4013.90 

4416.00 

4417.00 

4419.00 

4420.10 

4420.90 

4421 .10 

4421 .90 

4601 .10 

4601 .20 

4601 .91 

4601 .99 

4602.10 

4602.90 

4803.00 

4907.00 

4908.10 

4908.90 

4909.00 

4910.00 

724 - Poz. 305 

3 4 

Nowe kauczukowe opony pneumatyczne 

- W rodzaju używanych w samochodach osobowych (także samochodach kombi i wyścigowych) 21 

- W rodzajach używanych w autobusach lub ciężarówkach 21 

- W rodzaju używanych w statkach powietrznych 21 

- W rodzaju używanych w motocyklach 21 

- W rodzaju używanych w rowerach 21 

- Inne: 

- - Mające bieżnik daszkowy (ang. " hering-bone" ) lub podobny 21 

- - Inne 14 

Bieżnikowane lub używane opony pneumatyczne z kauczuku; opony pełne lub opony poduszkowe, 

wymienne bieżniki i klapy opon, z kauczuku 

- Używane opony pneumatyczne 

- Inne 

Dętki z kauczuku 

21 

21 

- Inne 21 

Beczki, baryłki , kadzie, balie i wyroby bednarskie oraz ich części z drewna, włącznie z klepkami 17,5 

Drewniane narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi , oprawy i kije do mioteł , szczotek i pędzli ; 

drewniane kopyta i prawidła do obuwia 14 

Drewniane przybory kuchenne i stołowe 14 

Intarsje i inkrustacje drewniane; pudełka i kasetki na biżuterię lub sztućce i podobne wyroby 

drewniane; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane wyroby meblowe nie objęte rozdziałem 94 

- Statuetki i inne ozdoby drewniane 

- Pozostałe 

Inne wyroby drewniane 

- Wieszaki na ubrania 

- Pozostałe 

Plecionki i podobne wyroby wykonane z materiałów do wyplatania, nawet połączone w pasma; 

materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiału do wyplatania połączone razem 

w równoległe pasma lub tkane w postaci arkuszy nawet będące gotowymi wyrobami (np. maty, 

materiały na maty, osłony) 

- Plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, nawet połączone w pasma 

- Maty, materiały na maty i osłony z materiałów roślinnych 

- Pozostałe 

- - Z materiałów roślinnych 

- - Pozostałe 

Ukształtowane wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne wyroby z materiałów do wyplatania lub 

wykonane z materiałów z pozycji nr 46.01, wyroby z luffy 

- Z materiałów roślinnych 

- Pozostałe 

Papier toaletowy lub chusteczki higieniczne, ręczniki i pieluszki oraz podobny papier stosowany do 

celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i zwoje z włókien celulozowych, również 

krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią 

dekorowaną lub z nadrukiem, w rolach o szerokości przekraczającej 36 cm lub w arkuszach 

prostokątnych (również kwadratowych), w których po rozprostowaniu co najmniej jeden bok 

przekracza 36 cm 

Znaczki pocztowe, znaczki skarbowe lub podobne nie skasowane, bieżącej lub nowej emisji w kraju, 

dla którego są one przeznaczone; znaczki w arkuszach, książeczki czekowe; banknoty, akcje, 

obligacje itp. 

Kalkomanie 

- Kalkomanie zeszklone (przemysłowe) 

- Pozostałe 

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, 

wiadomościami lub ogłoszeniami , nawet ilustrowane z lub bez kopert lub ozdób 

Wszelkie kalendarze drukowane, włącznie z blokami kalendarzowymi 

21 

21 

17,5 

17,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

14 

14 

7 

17,5 

10,5 

10,5 

17,5 

17,5 
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49.11 

63.06 

63.07 

63.08 

63.09 

63.10 

64.06 

65.01 

65.02 

65.03 

65.04 

65.05 

65.06 

2 

4911.10 

4911 .91 

4911.99 

6306.11 

6306.12 

6306.19 

6306.21 

6306.22 

6306.29 

6306.31 

6306.39 

6306.91 

6306.99 

6307.10 

6307.20 

6307.90 

6308.00 

6309.00 

6310.10 

6310.90 

6406.10 

6406.20 

6406.91 

6406.99 

6501.00 

6502.00 

6503.00 

6504.00 

6505.10 

6505.90 

6506.10 

- 725 - . Poz. 305 

3 4 

Inne druki, włączn ie z drukowanymi obrazami i fotografiami 

- Materiały reklamujące handel, katalogi handlowe itp. 17,5 

- Pozostałe : 

- - Obrazy, rysunki i fotografie 17,5 

- - Pozostałe 17,5 

Artykuły brezentowe, żagle do łodz i. desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, markizy, 

zasłony, namioty i wyposażenie kempingowe 

- Artykuły brezentowe, markizy i zasłony: 

- - Bawełniane 

- - Z włókien syntetycznych 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

- Namioty: 

- - Bawełniane 

- - Z włókien syntetycznych 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

- Żagle: 

- - Z włókien syntetycznych 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

- Pozostałe: 

- - Bawełniane 

- - Z pozostałych materiałów włókienniczych 

Pozostałe wyroby konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieżowymi 

- Szmaty podłogowe, ścierki do zmywania naczyń, ściereczki do usuwania kurzu oraz podobne 

ścierki do czyszczenia 

- Kamizelki i pasy ratunkowe 

- Pozostałe 

Zestawy obejmujące tkaninę i przędzę, z dodatkami lub bez, do konfekcjonowania na kilimy, obicia, 

haftowaną bieliznę stołową lub serwetki, lub podobne wyroby włókiennicze, umieszczone 

w opakowaniu do sprzedaży detalicznej 

Używana odzież i używane wyroby włókiennicze 

Używane lub nowe szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i kabli oraz używane wyroby 

wykonane ze szpagatu, powrozów, lin lub kabli. z materiałów włókienniczych 

- Sortowana 

- Pozostałe 

Części obuwia, wyjmowane podeszwy wewnętrzne, wkładki pod piętę; getry, sztylpy i podobne 

wyroby oraz ich części 

- Wierzchy i ich części , oprócz usztywniaczy 

- Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z kauczuku lub z tworzywa sztucznego 

- Pozostałe: 

- - Z drewna 

- - Z pozostałych materiałów 

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki z filcu nie modelowane do kształtu i bez rond; płaty i rury 

(włącznie z rurami rozciętymi) z filcu 

Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z jakiegokolwiek materiału, nie 

14 

14 

14 

24,5 

24,5 

24,5 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

2 

2 
2 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

17,5 

modelowane do kształtu i bez rond, bez podszycia i przybrania 14 

Kapelusze filcowe i nakrycia głowy z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów, objętych 

pozycją nr 65.01 , nawet z podszyciem i przybraniem 21 

Kapelusze i inne nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z jakichkolwiek 

materiałów, nawet z podszyciem i przybraniem 

Kapelusze i inne nakryc ia głowy, dziane lub szydelkowane oraz wykonane z koronki, filcu lub innych 

tkanin, w jednym kawałku (lecz nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy 

z jakiegokolwiek materiału , nawet z podszyciem lub przybraniem 

- Siatki na włosy 

- Pozostałe 

Pozostałe nakryc ia głowy, nawet z podszyciem lub przybraniem 

- Nakrycia głowy zabezpieczające 

14 

14 

17,5 

17,5 
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65.07 

66.01 

66.02 
66.03 

67.01 

67.02 

67.03 

67.04 

70.20 
71 .15 

73.14 

73.15 

73.16 
73.17 

2 

6506.91 
6506.92 
6506.99 
6507.00 

6601 .10 

6601 .91 
6601.99 
6602.00 

6603.10 
6603.20 
6603.90 
6701 .00 

6702.10 
6702.90 
6703.00 

6704.11 
6704.19 
6704.20 
6704.90 
7020.00 

7115.10 
7115.90 

7314.20 

7314.30 

7314.41 
7314.42 
7314.49 
7314.50 

7315.11 
7315.12 
7315.19 
7315.20 

7315.81 
7315.82 
7315.89 
7315.90 
7316.00 
7317.00 

- 726 -

3 

- Pozostałe : 

- - Z kauczuku lub tworzywa sztucznego 
- - Futrzane 
- - Z pozostałych materiałów 
Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony na kryć głowy, szkielety 
kapeluszy, ramy kapeluszy. daszki do czapek i wiązania pod brodę, do nakryć głowy 
Parasole i parasolki przeciwsłoneczne (włączn i e z parasolami-laskami. parasolami ogrodowymi 
i podobnymi) 
- Parasole ogrodowe i podobne 
- Pozostałe: 

- - Z trzonem teleskopowym 
- - Pozostałe 

Laski, laski z s i odełkiem, bicze, szpicruty itp. 
Części, dodatki oraz akcesoria wyrobów objętych pozycją nr 66.01 lub 66.02 
- Uchwyty i gałki 
- Szkielety parasoli, włącznie ze szkieletami zamontowanymi na trzonach (drzewcach) 
- Pozostałe 

Skóry ptasie i inne części ptaków wraz z piórami i puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z puchu 
(poza wyrobami objętymi pozycją nr 05.05 oraz obrobione dudki i stosiny) 
Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części; wyroby ze sztucznych kwiatów, liści i owoców 
- Z tworzywa sztucznego 
- Z pozostałych materiałów 
Włosy ludzkie, czesane przerzedzone, rozjaśnione lub obrobione innym sposobem; wełna lub inna 
sierść zwierzęca lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do użycia w produkcji peruk itp. 
Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze itp., z włosów ludzkich, sierści zwierzęcej lub 
materiałów włókienniczych , wyroby z włosów ludzkich gdzie indziej nie wymienione lub nie 
włączone 

- Z syntetycznych materiałów włókienniczych : 

- - Kompletne peruki 
- - Pozostałe 

- Z włosów ludzkich 
- Z pozostałych materiałów 
Inne wyroby ze szkła 
Pozostałe wyroby z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym 
- Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny 
- Pozostałe 

Tkaniny (włącznie z taśmą bez końca), ruszty, tkanina sieciowa i ogrodzenia - z drutu żelaznego lub 
stalowego; siatka metalowa rozciągana z żelaza lub stali 
- Ruszty, tkanina sieciowa i ogrodzenia, spawane na przecięciach , z drutu o maksymalnym 

Poz. 305 

4 

17,5 
17,5 
17,5 

14 

14 

14 
14 
14 

10,5 
10,5 
10,5 

14 

17,5 
17,5 

14 

21 
21 
21 
21 
14 

3,5 
3,5 

przekroju poprzecznym 3 mm lub więcej i posiadające wielkości oczek 100 cm2 lub więcej 7 
- Pozostałe ruszty, tkaniny sieciowe i ogrodzenia spawane na przecięciach 7 
- Pozostałe ruszty, tkaniny sieciowe i ogrodzenia: 
- - Powlekane lub pokrywane cynkiem 7 
- - Pokrywane tworzywem sztucznym 7 
- - Pozostałe 7 
- Siatka metalowa rozciągana 14 
Łańcuchy i ich części, z żelaza lub stali 
- Łańcuch przegubowy i jego części : 

- - Łańcuch sworzniowy tulejkowy 14 
- - Pozostały łańcuch 14 
- - Części 10,5 
- Łańcuch przeciwpoślizgowy 10,5 
- Pozostały łańcuch : 

- - Łańcuch ogniwowy 10,5 
- - Pozostały z ogniwami spawanymi 10,5 
- - Pozostały 10,5 

- Inne części 10,5 

Kotwice, drapacze oraz ich części , z żelaza lub stali 14 
Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie; gwoździe karbowane, klamry (inne niż 
objęte pozycją nr 83.05) oraz wyroby podobne z żelaza lub stali, również z łbami z innych 
materiałów, lecz z wyjątkiem tych, które mają łby z miedzi 14 
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73.18 

73.19 

73.20 

73.21 

73.23 

73.24 

73.25 

73.26 
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7318.11 

7318.12 
7318.13 

7318.14 

7318.15 

7318.16 

7318.19 

7318.21 

7318.22 
7318.23 

7318.24 

7318.29 

7319.10 

7319.20 

7319.30 

7319.90 

7320.10 

7320.20 

7320.90 

7321 .81 

7323.10 

7323.91 

7323.92 
7323.93 

7324.10 

7324.21 

7324.29 

7324.90 

7325.10 

7325.91 
7325.99 

7326.11 

7326.19 

7326.20 

727 

3 

Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki 

(włącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne z żelaza lub stali 

- Wyroby gwintowane: 

- - Śruby do drewna 

- - Pozostałe śruby 

- - Haki gwintowane i pierścienie gwintowane 

- - Wkręty samogwintujące 

- - Pozostałe wkręty i śruby z nakrętkami i podkładkami lub bez nich 

- - Nakrętki 

- - Pozostałe 

-'-- Wyroby nie gwintowane: 

- - Podkładki sprężyste i inne podkładki ustalające 

- - Pozostałe podkładki 

- - Nity 

- - Zawleczki i przetyczki 

- - Pozostałe 

Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz podobne artykuły do prac 

ręcznych , z żelaza lub stali ; agrafki i inne szpilki z żelaza lub stali, gdzie indziej nie wymienione lub nie 

włączone 

- Igły do szycia, cerowania lub haftowania 

- Agrafki 

- Pozostałe szpilki 

- Pozostałe 

Sprężyny i pióra do resorów, z żelaza lub stali 

- Resory piórowe i pióra do nich 

- Sprężyny śrubowe 

- Pozostałe 

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

ogrzewania) , rożna , piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne urządzenia 

nieelektryczne w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żelaza lub stali 

- Pozostałe urządzenia : 

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

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żelaza lub stali; wełna 

żelazna lub stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice oraz 

podobne artykuły, z żelaza lub stali 

- Wełna z żelaza lub stali, zmywaki do czyszczenia , szorowania lub polerowania naczyń, rękawice 

i podobne artykuły 

- Pozostałe : 

- - Żeliwne, nieemaliowane 

- - Żeliwne emaliowane 

- - Ze stali nierdzewnej 

Urządzenia sanitarne i ich części, z żelaza lub stal i 

- Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej 

- Wanny: 

- - Żeliwne, nawet emaliowane 

- - Pozostałe 

- Pozostałe, włącznie z częściami 

Inne artykuły z żelaza lub stali 

- Z żeliwa nieciągliwego 

- Pozostałe : 

- - Kule mielące i podobne wyroby dla młynów 

- - Pozostałe 

Pozostałe artykuły z żelaza lub stali 

- Kute lub tłoczone, ale nie obrobione: 

- - Kute mielące i podobne wyroby dla młynów 

- - Pozostałe 

- Wyroby z drutu żelaznego lub stalowego 
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- Pozostałe 

Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne n iż te z pozycji nr 83.05) 

i podobne wyroby z miedzi , z żelaza lub stali posiadające główki miedziane; wkręty, śruby, nakrętki , 

haki nagwintowane, nity, zawleczki , przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) 

i podobne wyroby z miedzi 

- Gwoździe i gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i podobne wyroby 

- Pozostałe wyroby, nie gwintowane: 

- - Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) 

- - Pozostałe 

- Pozostałe wyroby gwintowane: 

- - Wkręty do drewna 

- - Pozostałe wkręty; śruby i nakrętki 

- - Pozostałe 

Sprężyny miedziane 

Urządzenia do gotowania lub ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelektryczne 

oraz ich części z miedzi 

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części. z miedzi; zmywaki do 

czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń , rękawice i tym podobne artykuły, z miedzi; 

urządzenia sanitarne i ich części, z miedzi 

- Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części ; zmywaki do 

szorowania, czyszczenia lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne artykuły 

- Urządzenia sanitarne i ich częśc i 

Pozostałe wyroby z miedzi 

- Łańcuchy i ich części 

- Pozostałe : 

- - Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, lecz nie obrobione 

- - Pozostałe 

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki z aluminium na jakikolwiek materiał (inny niż 

sprężony lub skroplony gaz) o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane lub izolowane 

cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

Baryłki , bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki (włącznie ze sztywnymi i składanymi 

pojemnikami " rurowymi") na jakikolwiek materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z alumi

nium, o pojemności nie ' przekraczającej 300 I. nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie 

wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

- Składane pojemniki rurowe 

- Pozostałe 

Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części , z aluminium, zmywaki 

do czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń , z aluminium; urządzenia sanitarne i ich części , 

z aluminium 

- Urządzenia sanitarne i ich części 

Pozostałe wyroby z aluminium 

- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż objęte pozycją nr 83.05), wkręty, śruby, 

nakrętki , haki gwintowane, nity, zawleczki , przetyczki, podkładk i i podobne artykuły 

- Pozostałe 

Narzędzia ręczne; łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, noże ogrodnicze 

i podobne narzędzia do cięcia; sekatory wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce 

do żywopłotów, kliny do drewna oraz ' inne narzędzia używane w rolnictwie, ogrodnictwie 

i leśnictwie 

- Łopaty i szufle 

- Widły 
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- Motyki, kilofy, grace i grabie 17,5 

- Siekiery, noże ogrodnicze i podobne narzędzia do cięcia 17,5 

- Sekatory jednostronne (także nożyce do drobiu) 17,5 

- Nożyce do żywopłotów, dwustronne nożyce do pielęgnacji drzew i inne nożyce dwustronne 17,5 

- Pozostałe narzędzia ręczne używane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie 17,5 

Piły ręczne; ostrza do wszelkiego rodzaju pił (także brzeszczoty do przecinania, strugania oraz bez 

zębów) 

- Piły ręczne 

- Brzeszczoty do pił taśmowych 

- Brzeszczoty do pił tarczowych (także brzeszczoty do przecinania lub strugania) : 

- - Ze stalową częścią pracującą 

- - Z częścią pracującą z innych materiałów 

- Brzeszczoty do pił łańcuchowych 

- Pozostałe brzeszczoty: 

- - Brzeszczoty o naprzemianległym rozwarciu zębów, do pracy w metalu 

- - Pozostałe 

Klucze ręczne do maszyn (także klucze dynamometryczne, lecz bez pokrętek do gwintowników), 

wymienne gniazdka kluczy z uchwytami lub bez 

- Klucze ręczne do maszyn: 

- - Nie regulowane 

- - Regulowane 

- Wymienne gniazda kluczy do maszyn z uchwytami lub bez 

Narzędzia ręczne (włącznie z diamentami szklarskimi) gdzie indziej nie wymienione lub nie 

włączone; lampy lutownicze, imadła, zaciski i podobne artykuły inne niż wyposażenie i części do 

obrabiarek; kowadła; przenośne kuźnice; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie 

- Pozostałe narzędzia ręczne (także diamenty szklarskie): 

- - Narzędzia używane w gospodarstwie domowym 

- - Pozostałe 

- Lampy lutownicze 

- Imadła, zaciski i podobne 

Brzytwy i żyletki (włącznie z półwyrobami żyletek w taśmach) 

- Brzytwy 

- Ostrza maszynek do golenia, włącznie z półwyrobami żyletek w taśmach 

- Pozostałe części 

Nożyczki , nożyczki krawieckie i inne podobne - ostrza do nich 

Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżen ia włosów, topory kuchenne lub rzeźnicze, 

tasaki, noże do maszynek do mięsa, noże do papieru), zestawy i akcesoria do manicure i pedicure 

(włącznie z pilnikami do paznokci) 

- Noże do papieru, otwieracze do listów, nożyki do skrobania, temperówki do ołówków i ostrza do 

17,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

14 

14 

14 

14 

17,5 

17,5 

17,5 

10,5 

nich 21 

- Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włącznie z pilnikami do paznokci) 21 

- Pozostałe 3,5 

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, 

szczypce do cukru i podobne artykuły używane w gospodarstwie domowym 

- Komplety dobranych artykułów; zawierające przynajmniej jeden wyrób platerowany metalem 

szlachetnym 

- Pozostałe komplety artykułów dobranych 

- Pozostałe : 

14 

7 

- - Platerowane metalami szlachetnymi 17,5 

- - Pozostałe 17,5 

Kłódki i zamki (na klucze, kody lub elektryczne) z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia 

z zamknięciami zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyżej wymienio

nych wyrobów z metalu nieszlachetnego 
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8301.10 - Kłódki 14 

8301 .20 - Zamki stosowane w pojazdach mechanicznych 14 

8301.30 - Zamki stosowane w meblarstwie 14 

8301.40 - Pozostałe zamki 14 

8301.50 - Zamknięc ia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki 14 

8301.60 - Części 14 

8301 .70 - Klucze prezentowane oddzielnie 14 

83.02 Oprawy i okucia z metalu nieszlachetnego oraz podobne wyroby do mebli, drzwi, schodów, okien, 

żaluzji, powozów, wyrobów siodlarskich, szybów okrętowych, kufrów, lasek itp.; wieszaki, konsole 

i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zawieszeniem z metalu 

nieszlachetnego, automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego 

8302.10 - Zawiasy 14 

8302.20 - Kółka samonastawne 14 

8302.30 - Pozostałe oprawy, okucia oraz podobne wyroby stosowane w pojazdach mechanicznych 14 

- Pozostałe oprawy, okucia i wyroby podobne: 

8302.41 - - Stosowane w budownictwie 14 

8302.42 - - Pozostałe, stosowane w meblarstwie 14 

8302.49 - - Pozostałe 14 

8302.50 - Wieszaki, konsole i podobne wyroby 14 

8302.60 - Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi 14 

83.03 8303.00 Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy i drzwi pancerne, zamki do skarbców, kasetki na pieniądze 

lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metalu nieszlachetnego 17,5 

83.04 8304.00 Szafki do kartotek, do akt, szafki na listy, stojaki do papieru, korytka na pióra, stojaki na stemple 

biurowe i podobne wyposażenie biurowe, z metalu nieszlachetnego, inne niż meble biurowe, objęte 

pozycją nr 94.03 17,5 

83.05 Wyposażenie z metalu nieszlachetnego do oprawy luźnych kartek lub akt, spinacze do listów, 

narożniki do listów, spinacze do papieru, skuwki do indeksów oraz podobne wyroby z metalu 

niesżlachetnego; zszywki w pasach (np. na potrzeby biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metalu 

nieszlachetnego 

8305.10 - Wyposażenie do oprawy luźnych kartek lub akt 17,5 

8305.20 - Zszywki w pasach 17,5 

8305.90 - Pozostałe, włącznie z częściami 17,5 

83.06 Dzwonki i gongi oraz podobne wyroby nieelektryczne, z metalu nieszlachetnego; statuetki i inne 

ozdoby wnętrza z metalu nieszlachetnego, ramy do fotografi i, obrazów lub inne podobne ramy, 

z metali nieszlachetnych; lustra z metalu nieszlachetnego 

8306.10 - Dzwonki, gongi i tym podobne 17,5 

- Statuetki i inne ozdoby: 

8306.21 - - Platerowane metalami szlachetnymi 17,5 

8306.29 - - Pozostałe 17,5 

8306.30 - Ramy do fotografii , obrazów lub inne; lustra 17,5 

83.08 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętel ki i wyroby podobne z metalu 

nieszlachetnego, używane powszechnie do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb 

podróżnych lub innych wyrobów do pakowania; nity rurkowe lub rozwidlone z metalu nieszlachet -

nego; wisiorki i ozdoby z metalu nieszlachetnego 

8308.10 - Haczyki. oczka i pętelki 17,5 

8308.20 - Nity rurkowe lub rozwidlone 17,5 

8308.90 - Pozostałe, włącznie z częściami 17,5 

83.09 Korki, kapsle i wieczka (także korki koronowe, kapsle przykręcane i korki z otworem do nalewania), 

kapsułki na butelki, gwintowane czopy, nasadki czopów, uszczelki i inne akcesoria do pakowania, 

z metalu nieszlachetnego 

8309.10 - Korki koronowe 21 

8309.90 - Pozostałe 14 

84.01 Reaktory jądrowe; elementy paliwowe (ładunki), nie napromieniowane, dla reaktorów jądrowych, 

urządzenia i aparatura do rozdzielania izotopów 
8401.20 - Urządzenia i aparatura do rozdzelania izotopów wraz z częściami 3,5 

8401.30 - Elementy paliwowe (ładunki) nie napromieniowane 3,5 

8401.40 - Części reaktorów jądrowych 3,5 
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3 

Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (oprócz kotłów centralnego ogrzewania do gorącej 

wody, zdolnych również do wytwarzania pary o niskim ciśnieniu), kotły do podgrzewania wody 

- Kotły wytwarzające parę wodną i inną : 

- - Kotły wodnorurkowe o wydajności powyżej 45 ton pary na godzinę 

- - Kotły wodnorurkowe o wydajności nie przekraczającej 45 ton pary na godzinę 

- - Pozostałe rodzaje kotłów parowych, włączając w to kotły o konstrukcji mieszanej 

- Kotły na wodę przegrzaną 

- Części 

Kotły centralnego ogrzewania nie objęte pozycją nr 84.02 

- Kotły 

- Części 

Urządzenia pomocnicze do kotłów objętych pozycją nr 84.02 i 84.03 (np. podgrzewacze, 

przegrzewacze, usuwacze sadzy, odzyskiwacze gazu) ; skraplacze do zespołów napędowych na parę 

wodną lub inne pary 

- Urządzenia pomocnicze do kotłów objętych pozycją nr 84.02 lub 84.03 

- Skraplacze do zespołów napędowych na parę wodną lub inne pary 

- Części 

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z lub bez oczyszczaczy; wytwornice gazu 

acetylenowego i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z lub bez ich oczyszczaczy wy

twarzanego gazu 

- Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z lub bez oczyszczaczy; wytwornice gazu 

Poz. 305 

4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

acetylenowego i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z lub bez oczyszczaczy 3,5 

- Części 3,5 

Turbiny na parę wodną oraz inne turbiny parowe 

- Turbiny: 

- - Do napędu jednostek pływających 

- - Pozostałe 

- Części 

Silniki tłokowe spalinowe o zapłonie iskrowym posuwisto-zwrotne lub obrotowe 

- Silniki lotnicze 

- Silniki do napędu jednostek pływających : 

- - Silniki przyczepne 

- - Pozostałe 

- Silniki tłokowe posuwisto-zwrotne, w rodzaju używanych do napędu pojazdów objętych 

rozdziałem 87: 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

- - O pojemności skokowej cylindra nie przekraczającej 50 cm3 3,5 

- - O pojemności skokowej cylindra przekraczającej 50 cm3
, lecz nie przekraczającej 250 cm3 3,5 

- - O pojemności skokowej cyl indra przekraczającej 250 cm3
, lecz nie przekraczającej 1000 cm3 3,5 

- - O pojemności skokowej cylindra przekraczającej 1000 cm3 3,5 

- Pozostałe silniki 3,5 

Silniki tłokowe spalinowe o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne oraz średnioprężne) 

- Silniki do napędu jednostek pływających 3,5 

- Silniki stosowane do napędu pojazdów objętych rozdziałem 87 3,5 

- Pozostałe silniki 3,5 

Części przeznaczone wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją nr 84.07 lub 84.08 

- Do silników lotniczych 

- Pozostałe : 

- - Przeznaczone wyłącznie lub głównie do silników tłokowych spalinowych o zapłonie 

iskrowym 

- - Pozostałe 

Silniki turboodrzutowe, silniki turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe 

- Silniki turboodrzutowe: 

- - O ciągu nie przekraczającym 25 kN 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 
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- - O ciągu przekraczającym 25 kN 

- Silr:liki turbośmigłowe : 

- - O mocy nie przekraczającej 1100 kW 

- - O mocy przekraczającej 1100 kW 

- Inne turbiny gazowe: 

- - O mocy nie przekraczającej 5000 kW 

- - O mocy przekraczającej 5000 kW 

- Części : 

- - Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych 

- - Pozostałe 

Pozostałe silniki 

- Silniki odrzutowe oprócz turboodrzutowych 

- Silniki hydrauliczne: 

- - Pozostałe 

- Silniki pneumatyczne: 

- - O działaniu prostoliniowym (cylindry» 

- - Pozostałe 

- Części 

Chłodziarki, zamrażarki oraz inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne: 

pompy cieplne inne niż urządzenia klimatyzacyjne objęte pozycją nr 84.15 

- Łączone chłodziarko -zamrażarki, wyposażone w oddzielne zewnętrzne drzwi 

- Chłodziarki domowe: 

- - Sprężarkowe 

- - Absorpcyjne, elektryczne 

- - Pozostałe 

- Zamrażarki szafkowe o pojemności nie przekraczającej 900 I 

- Pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające; pompy cieplne: 

- - Pozostałe 

- Części : 

- - Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodzących lub zamrażających 

- - Pozostałe 

Urządzenia mechaniczne, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, nawet podgrzewane elektrycznie, do 

obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowa 

nie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie,. poddawanie działaniu 

pary, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, oprócz urządzeń mechanicz

nych lub instalacji stosowanych w gospodarstwie domowym; natychmiastowe lub zasobnikowe 

grzałki do wody, nieelektryczne: 

- Natychmiastowe lub zasobnikowe grzałki do wody, nieelektryczne: 

- - Natychmiastowe grzałki gazowe do wody 

- - Pozostałe 

- Suszarnie: 

- - Do drewna, masy papierniczej. papieru lub tektury 

- - Pozostałe 

- Aparatura do destylacji lub rektyfikacji 

- Wymienniki ciepła 

- Urządzenia do skraplania powietrza lub gazu 

Urządzenia do kalandrowania lub walcowania, inne niż do metali lub szkła , oraz walce do tych 

urządzeń 

- Urządzenia do kalandrowania lub walcowania 

- Części: 

- - Walce 

- - Pozostałe 

Wirówki. włącznie z suszarkami wirówkowymi; urządZenia i aparatura do filtrowania lub oczysz

czania cieczy lub gazów 
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- Wirówki, włącznie z suszarkami wirówkowymi: 

- - Wirówki do mleka 

- - Suszarki do odzieży 

- - Pozostałe 

- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy: 

Do filtrowania lub oczyszczania wody 

Do filtrowania lub oczyszczania napojów oprócz wody 

Filtry olejowe lub paliwowe do silników spalinowych 

Pozostałe 

- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów: 

- - Filtry powietrza wlotowego do silników spalinowych 

- - Pozostałe 

- Części : 

- - Wirówek, łącznie z suszarkami wirówkowymi 

- - Pozostałe 

Zmywarki do naczyń , urządzenia do oczyszczania lub suszenia butelek lub innych pojemników, 

urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania, kapslowania lub etykietowania butelek, 

puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub 

zawijania; urządzen i a do gazowania napojów 

- Zmywarki do naczyń : 

- - Do użytku domowego 

- - Pozostałe 

- Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników 

- Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelnian ia, kapslowania lub etykietowania butelek, 

puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do gazowania napojów 

- Pozostałe urządzenia do pakowania lub zawijania 

- Części 

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 

- Wagi o stałych nastawach oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka 

lub pojemnika, włączając w to wagi zbiornikowe 

- Pozostałe urządzenia do ważenia : 

- - O maksymalnym udźwigu przekraczającym 30 kg, ale nie przekraczającym 5000 kg 

Urządzenia mechaniczne (nawet sterowane ręcznie) do rozrzucania, do rozpraszania lub rozpylania 

cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe lub podobne urządzenia; 

maszyny czyszczące strumieniem pary lub piasku oraz podobne maszyny rozpylająco-rozrzucające 

- Gaśnice, nawet napełnione 

- Pozostałe urządzenia : 

- - Pozostałe 

Wielokrążki i dźwigniki oprócz wyciągów pochyłych; wciągarki i przeciągarki ; podnośniki 

- Wielokrążki i dźwigniki oprócz wyciągów pochyłych i dźwigników stosowanych do 

noszenia pojazdów: 

- - Napędzane silnikiem elektrycznym 

- - Pozostałe 

- Windy kopalniane, wyciągarki przeznaczone do pracy pod powierzchnią ziemi 

- Pozostałe wciągarki ; przeciągarki : 

- - Napędzane silnikiem elektrycznym 

- - Pozostałe 

- Podnośniki; dźwigniki stosowane do podnoszenia pojazdów mechanicznych: 

- - Stacjonarne układy podnośnikowe stosowane w warsztatach naprawczych 

- - Pozostałe podnośniki i dźwigniki, hydrauliczne 

pod-

Żurawie masztowe; dźwignice włącznie z dźwignicami linomostowymi; suwnice wyładowcze 

samojezdne do transportu bliskiego, wozy bramowe oraz wózki wyposażone w żurawie 

- Suwnice: bramowe, mostowe itp. oraz suwnice wyładowcze samojezdne do transportu 

bliskiego i wozy bramowe: 
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- - Suwnice bramowe na stałym torze 

- - Suwnice wyładowcze samojezdne na kołach ogumionych i wozy bramowe 

- - Pozostałe 

- Żurawie wieżowe 

- Żurawie portalowe 

- Pozostałe urządzenia, samojezdne: 

- - Na kołach ogumionych 

- - Pozostałe 

- Pozostałe urządzenia : 

- - Przeznaczone do montażu na pojazdach drogowych 

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, podawania, załadunku lub rozładunku (np. windy, ruchome 

schody, przenośniki, kolejki linowe) 

- Windy i wyc iągi pochyłe 

- Pozostałe podnośniki i przenośniki do pracy ciągłej do towarów lub materiałów : 

- - Specjalnie przeznaczone do pracy pod powierzchnią ziemi 

- - Pozostałe, typu czerpakowego 

- - Pozostałe, typu taśmowego 

- Ruchome schody i chodniki 

- Popycharki wagon ików kopalnianych , przesuwnice lokomotyw i wagonów, wywrotnice 

wagonowe oraz urządzenia bliskiego transportu podobne do wagonów kolejowych 

- Kolejki linowe napowietrzne, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe dla 

naziemnej kolei linowej 

Spychacze, spycharki skośne, równiarki , niwelatory, koparki zgarniarkowe, koparki mechaniczne, 

czerpaki, ładowarki, podbijarki i walce drogowe o napędzie własnym 

- Spychacze i spycharki skośne : 

- - Gąsiennicowe 

- - Pozostałe 

- Równiarki i niwelatory 

- Koparki zgarniarkowe 

- Podbijarki i walce drogowe 

- Koparki mechaniczne, czerparki i ładowarki : 

- - Maszyny z obrotową (360 stopni) kabiną 

Inne maszyny do przesuwania, równania, poziomowania, zgarniania, kopania, ubijania, ugniatania, 

usuwania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali oraz urządzenia do 

wyciągania pal i; pługi odśnieżające lemieszowe i w irnikowe 

- Kafary do wbijania pal i oraz urządzenia do wyciągania pali 

- Pługi odśnieżające lemieszowe oraz wirn ikowe 

- Wrębiarki do węgla lub skał oraz u rządzenia do drążenia tuneli : 

- - Samojezdne 

- - Pozostałe 

- Pozostałe urządzenia do wiercenia i głębienia szybów lub tuneli : 

- - Samojezdne 

- - Pozostałe 

- Pozostałe urządzenia, samojezdne 

- Pozostałe urządzenia bez własnego napędu : 

- - Urządzenie do ubijania lub ugniatania 

- - Koparki zgarniarkowe 

- - Pozostałe 

Części przeznaczone głównie lub wyłącznie do urządzeń objętych pozycjami o numerach od 84.25 

do 84.30 

- Do u rządzeń objętych pozycją nr 84.25 

- Do urządzeń objętych pozycją nr 84.27 

- Do urządzeń objętych pozycją nr 84.28: 

- - Do wind, wyciągów pochyłych lub ruchomych schodów 

- - Pozostałe 

- Do urządzeń objętych pozycją nr 84.26, 84.29 lub 84.30: 
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- - Czerpaki, kubły, łyżki i chwytaki 3,5 

- - Lemiesze do spycharek 3,5 

- - Części urządzeń do drążenia i głębienia objętych podpozycją nr 8430.41 lub 8430.49 3,5 

- - Pozostałe 3,5 

Maszyny żniwne lub omłotowe, włącznie z prasami do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawy 

i zielonek; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj , owoców lub innych 

produktów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją nr 84.37 

- Kosiarki do trwaników w parkach lub na terenach sportowych: 

- - Silnikowe, z urządzeniem tnącym wirującym w płaszczyźnie poziomej 

- - Pozostałe 

- Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub innych produktów 

rolnych 

- Części 

Prasy, tłocznie, zgniatarki i inne podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, 

soków owocowych lub podobnych napojów 

- Maszyny 

- Części 

Pozostałe maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie i pszczelarskie, włącznie 

z kiełkownikami wyposażonymi w instalacje mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie 

drobiu 

- Urządzenia drobiarskie, inkubatory i wylęgarnie drobiu : 

- - Pozostałe 

Maszyny i urządzenia nie wymienione lub nie włączone gdzie indziej w tym rozdziale, służące do 

przemysłowej produkcji albo sporządzania pożywienia lub napojów, inne niż urządzenia do 

uzyskiwania lub sporządzania stałych tłuszczów lub olejów zwierzęcych i roślinnych 

- Urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, lub czekolady 

- Urządzenia do produkcji cukru 

- Urządzenia browarnicze 

- Urządzenia do przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw 

- Pozostałe urządzenia 

- Części 

Urządzenia do sporządzania miazgi celulozowej lub do produkcji i wykańczania papieru i tektury 

- Urządzenia do sporządzania miazgi z włóknistego materiału celulozowego 

- Urządzenia do produkcji papieru i tektury 

- Urządzenia do wykańczania papieru i tektury 

- Części : 

- - Do urządzeń produkujących miazgę celulozową 

- - Pozostałe 

Inne urządzenia do produkcji masy papierniczej, papieru lub tektury, włącznie z krajarkami wszelkich 

typów 
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- Krajarki 3,5 

- Urządzenia do produkcji worków, torebek lub kopert 3,5 

- Urządzenia do produkcji pudeł, pudełek kartonowych, tub, bębnów i podobnych pojemników, 

innymi metodami niż formowanie 3,5 

- Urządzenia do formowania wyrobów z miazgi celulozowej, papieru lub tektur 3,5 

- Pozostałe urządzenia 3,5 

- Części 3,5 

Maszyny pralnicze do użytku domowego lub przemysłowego, włącznie z urządzeniami piorąco

-suszącymi 

- Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie przekraczającej 10 kg suchej 

bielizny: 

- - Pralki automatyczne 

- - Pozostałe 

- Części 

Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny i urządzenia objęte pozycją nr 84.50) do prania, 

czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania (włącznie z prasami utrwalającymi) , wybielania , 

14 

14 

3,5 
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farbowania, klejenia, szlichtowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, mate
riałów lub gotowych wyrobów włókienniczych, jak również urządzenia do powlekania bazowej 
tkaniny lub innych nośników tworzywem stosowanym przy produkcji pokryć podłogowych , takich 
jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub ząbkowania materiału 

włókienniczego 

- Maszyny do czyszczenia na sucho 
- Suszarki : 

Poz. 305 

4 

3,5 

- - O pojemności nie przekraczającej 10 kg suchej bielizny 14 
- - Pozostałe 3,5 
- Prasowarki i prasy prasujące (włącznie z prasami utrwalającymi) 3,5 
- Maszyny do prania, wybielania lub farbowania 3,5 
- Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub ząbkowania materiału włókienniczego 3,5 
- Pozostałe urządzenia 3,5 
- Części 3,5 
Maszyny do szycia, z wyłączeniem niciarek introligatorskich, objętych pozycją nr 84.40; meble, 
podstawy i obudowy specjalnie przeznaczone do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia 
- Igły do maszyn do szycia 
- Meble, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części 
-;- Pozostałe części maszyn do szycia 
Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, stosowane w hutnictwie lub w odlewniach 
metali 
- Konwertory 
- Wlewnice i kadzie odlewnicze 
Walcarki do metali oraz ich walce 
- Walcarki do rur 

- Pozostałe walcarki : 
- - Do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i zimno 
- - Do walcowania na zimno 
- Walce do walcarek 
---.: Pozostałe części 
Obrabiarki do obróbki kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, azbestocementu i podobnych 
materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno 
- Piły 

- Szlifierki lub polerki 
Obrabiarki (włącznie z urządzen iami do wbijania gwoźdz i , zszywania zszywkami, klejenia lub 
łączenia innymi metodami) do obróbki drewna, korka, kości ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów 
- Urządzenia przystosowane do wykonywania różnych operacji skrawających bez potrzeby 

3,5 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 

3,5 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

7 
7 

wymiany narzędzia pomiędzy takimi operacjami 7 
- Pozostałe: 

--~ 7 
- - Strugarki wzdłużne, frezarki lub formierki (metodą cięcia) 7 
- - Szlifierki, gładzarki i polerki 7 

- - Giętarki lub urządzenia montujące 7 
- - Wiertarki lub dłutownice 7 
- - Zdzieraki, krajaki lub urządzenia do wykonywania gniazd 7 
- - Pozostałe 7 
Maszyny do pisania oraz maszyny do przetwarzania tekstów 
- Automatyczne maszyny do pisania oraz maszyny do przetwarzania tekstów 10,5 
- Pozostałe maszyny do pisania, elektryczne: 
- - Ważące nie więcej niż 12 kg, bez futerału 10,5 
- - Pozostałe 10,5 
- Pozostałe maszyny do pisania, nieelektryczne: 
- - Ważące nie więcej niż 12 kg, bez futerału 10,5 
- - Pozostałe 1 a,5 

Maszyny kalkulacyjne; maszyny do księgowan ia , kasy rejestrujące , maszyny do frankowania, 
automaty biletowe oraz podobne maszyny, włączn ie z urządzeniami liczącymi 
- Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła zasilania 10.5 
- Pozostałe elektron iczne maszyny liczące : 

- - Zawierające drukarkę 10,5 
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- - Pozostałe 

- Pozostałe maszyny liczące 
- Maszyny do księgowania 
- Pozostałe 

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz ich urządzenia peryferyjne, czytniki 
magnetyczne lub optyczne, maszyny do przekazywan ia zakodowanych danych na nośniki oraz 
maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej nie wymien ione lub nie włączone 
"'- Pozostałe: 

- - Jednostki przetwarzania cyfrowego, z lub bez pozostałej części systemu, mogące zawierać 

Poz. 305 
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w tej samej obudowie jeden lub dwa następujące rodzaje układów pamięci , wejścia, wyjścia 10,5 
- - Układy wejścia lub wyjścia , z lub bez pozostałej części systemu, zawierające lub nie 

zawierające w tej samej obudowie układów pam ięci 10,5 
- - Układy pamięci , z lub bez pozostałej części systemu 10,5 
- - Pozostałe 10,5 
Pozostałe maszyny biurowe (np. powielacze hektograficzne lub powielacze białkowe, maszyny 
adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny sortujące, liczące i pakujące monety, urządzen ia 

do ostrzenia ołówków, dziurkacze i zszywacze) 
- Powielacze 10,5 
- Maszyny adresujące i maszyny tłoczące płytk i adresowe 10,5 
- Maszyny sortujące lub składające pocztę, maszyny kopertujące lub banderolujące pocztę, 

maszyny otwierające, zamykające lub pieczętujące pocztę oraz maszyny przyklejające lub 
kasujące znaczki pocztowe 10,5 

- Pozostałe 10,5 
Części i akcesoria (z wyjątkiem pokrowców, skrzyń t ransportowych itp.) przeznaczone wyłącznie 
lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 84.69 do 84.72 
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją nr 84.69 3,5 
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją nr 84.70: 
- - Elektronicznych maszyn liczących objętych pod pozycją nr 8470.10, 8470.21 lub 8470.29 3,5 
- - Pozostałe 3,5 
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją nr 84.71 3,5 
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją nr 84.72 3,5 
Maszyny i urządzenia do sortowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, rozdrab
niania, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub innych stałych produktów mineralnych 
(również w proszku lub paście) ; maszyny i urządzenia do scalania, formowania i kształtowania 
stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nie utwardzonego cementu, materiałów tynkarskich 
lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do formowania 
piaskowych form odlewniczych 
- Urządzenia sortujące, przesiewające, oddzielające lub płuczące 7 
- Mieszarki lub ugniatarki : 
- - Betoniarki lub mieszarki do zapraw 14 
- - Urządzenia do mieszania substancji mineralnych z bitumem 7 
- - Pozostałe 7 
Urządzenia do montażu lamp elektrycznych lub elektronowych w obudowach szklanych; urządze 

nia do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych 
- Urządzenia do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych 3,5 
- Części 3,5 

Automatyczne maszyny sprzedające towary (np. automaty sprzedające znaczki pocztowe, papiero
sy, żywność lub napoje) , włączn ie z automatami do rozmieniania pieniędzy 
- Maszyny: 
- - Zawierające urządzen ia podgrzewające lub schładzające 10,5 
- - Pozostałe 10,5 
- Części 3,5 

Urządzenia do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, 

gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone w tym rozdziale 
- Wtryskarki 7 
- Wytłaczarki 7 
- Wydmuchiwarki 7 
- Formiarki niskociśn ieniowe oraz inne urządzenia do termoformowania 7 
- Pozostałe u rządzenia do formowania lub kształtowan i a innymi metodami : 
- ~ Do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych albo do formowania lub innego 

kształtowania dętek 7 
- - Pozostałe 7 
- Pozostałe urządzenia 7 
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84.78 Maszyny i urządzenia do przygotowywania lub przerobu tytoniu, gdzie indziej nie wymienione lub 
nie włączone w tym rozdziale 

8478.10 - Maszyny i urządzenia 3,5 
8478.90 - Części 3,5 

84.79 Maszyny i urządzenia mechaniczne spełniające indywidualne funkcje, gdzie indziej nie wymienione 
lub nie włączone w tym rozdziale 

8479.10 - Maszyny i urządzenia do wykonywania robót publicznych, budowlanych itp. 10,5 
8479.20 - Maszyny i urządzenia do ekstrakcji lub przeróbki tłuszczów lub olejów zwierzęcych i roślinnych 3,5 
8479.30 - Prasy do wyrobu płyt wiórowych lub pilśniowych z drewna lub innych materiałów włóknistych 

oraz inne urządzenia do przerobu drewna lub korka 3,5 
8479.40 - Maszyny do produkcji lin lub kabli 3,5 

- Inne maszyny i urządzenia mechaniczne: 
8479.81 - - Do przerobu metali, włączając w to urządzenia do nawijania cewek elektrycznych 7 
8479.82 - - Mieszarki, ugniatarki, zagniatarki, kruszarki, przesiewarki, przesypywarki, homogenizatory, 

emulsyfikatory lub mieszadła 7 
8479.89 - - Pozostałe 3,5 

84.83 Wały transmisyjne (włącznie z wałami krzywkowymi oraz wałami korbowymi) i korby; obudowy 
łożysk oraz łożyska ślizgowe; przekładnie zębate; śruby z nakrętką kulkową; skrzynie przekładniowe 
oraz inne układy zmieniające prędkość, włączając w to przemienniki momentu obrotowego; koła 
zamachowe i pasowe, włączając w to wielokrążki ; sprzęgła i sprzęgi wałów (włącznie z przegubo-
wymi uniwersalnymi) 

8483.10 - Wały transmisyjne (włącznie z wałami krzywkowymi i wałami korbowymi) oraz korby 3,5 
8483.20 - Obudowy łożysk, zawierające łożyska kulkowe lub wałeczkowe 3,5 
8483.30 - Obudowy łożysk, nie zawierającyce łożysk kulkowych lub wałeczkowych; łożyska ślizgowe 3,5 
8483.40 - Przekładnie zębate, z wyłączeniem kół łańcuchowych, kół zębatych i innych elementów 

przekładniowych wymienionych gdzie indziej; śruby z nakrętkami kulkowymi, skrzynie przekład -

niowe oraz inne układy zmieniające prędkość, włącznie z przemiennikami momentu obrotowego 3,5 
8483.50 - Koła zębate i pasowe, włącznie z wielokrążkami 3,5 
8483.60 - Sprzęgła i sprzęgi wałów (włącznie z przegubami uniwersalnymi) 3,5 
8483.90 - Części 3,5 

84.84 Uszczelki oraz podobne złącza z blachy cienkiej połączonej z innym materiałem lub z dwóch albo 
więcej warstw metalu; zestawy lub asortymenty różnych uszczelek i podobnych złączy o różnym 
składzie, ułożone w woreczkach, kopertach lub podobnych opakowaniach 

8484.10 - Uszczelki i podobne złącza z cienkiej blachy połączonej z innym materiałem lub z dwóch albo 
więcej warstw metalu 3,5 

8484.90 - Pozostałe 3,5 

84.85 Części maszyn i urządzeń nie zawierające elektrycznych złączy, izolatorów, uzwojeń, styków lub 
innych części elektrycznych, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone w tym rozdziale 

8485.10 - Śruby okrętowe i ich skrzydełka 3,5 
8485.90 - Pozostałe 3,5 

85.01 Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych) 
8501 .10 - Silniki o mocy nie przekraczającej 37,5 W 3,5 
8501 .20 - Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego o mocy powyżej 37,5 W 3,5 

- Inne silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego: 

8501 .31 - - O mocy nie przekraczającej 750 W 3,5 
8501 .32 - - O mocy powyżej 750 W, ale nie przekraczającej 75 kW 3,5 
8501.33 - - O mocy powyżej 75 kW, ale nie przekraczającej 375 kW 3,5 
8501.34 - - O mocy powyżej 375 kW 3,5 
8501 .40 - Pozostałe silniki prądu przemiennego, jednofazowe 3,5 

- Pozostałe silniki prądu przemiennego, wielofazowe: 
8501 .51 - - O mocy nie przekraczającej 750 W 3,5 
8501.52 - - O mocy powyżej 750 W, ale nie przekraczającej 75 kW 3,5 
8501.53 - - O mocy powyżej 75 kW 3,5 

- Prądnice prądu przemiennego (alternatory) : 
8501.61 - - O mocy nie przekraczającej 75 kVA 3,5 
8501.62 - - O mocy powyżej 75 kVA, ale nie przekraczającej 375 kVA 3,5 
8501 .63 - - O mocy powyżej 375 kVA, ale nie przekraczającej 750 kVA 3,5 
8501 .64 - - O mocy powyżej 750 kVA 3,5 

85.02 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe 
- Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi spalinowymi o zapłonie samoczynnym (silniki 

wysokoprężne oraz średnioprężne): 
8502.11 - - O mocy nie przekraczającej 75 kVA 10,5 
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8502.12 - - O mocy powyżej 75 kVA. ale nie przekraczającej 375 kVA 10,5 
8502.13 - - O mocy powyżej 375 kVA 10,5 

8502.20 - Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi spalinowymi o zapłonie iskrowym 10,5 
8502.40 - Przetwornice jednotwornikowe 3,5 

85.03 8503.00 Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn objętych pozycją nr 85.01 lub 85.02 3,5 
85.04 Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki 

8504.10 - Stabilizatory lamp wyładowczych i lamp wyładowczych rurowych 3,5 
- Transformatory z ciekłym dielektrykiem: 

- 8504.21 - - O mocy nie przekraczającej 650 kVA 3,5 

8504.22 - - O mocy powyżej 650 kV A. ale nie przekraczającej 10.000 kVA 3,5 
8504.23 - - O mocy powyżej 10.000 kVA 3,5 

- Pozostałe transformatory: 

8504.31 - - O mocy nie przekraczającej 1 kVA 3,5 
8504.32 - - O mocy powyżej 1 kV A. ale nie przekraczającej 16 kVA 3,5 

8504.33 - - O mocy powyżej 16 kV A. ale nie przekraczającej 500 kVA 3,5 
8504.34 - - O mocy przekraczającej 500 kVA 3,5 
8504.40 - Przekształtniki 3,5 
8504.50 - Pozostałe wzbudniki 3,5 

8504.90 - Częśc i 3,5 

85.05 Elektromagnesy; magnesy trwałe i wyroby, które mają stać się trwałymi magnesami po namag-

nesowaniu; magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, 

elektromagnetyczne sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła stałe; elektromagnetyczne hamulce; elektro-
magnetyczne głowice podnośnikowe 

- Magnesy trwałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu: 

8505.11 - - Z metalu 3,5 

8505.20 - Elektromagnetyczne sprzęgi, sprzęgła i hamulce 3,5 

8505.30 - Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe 3,5 

8505.90 - Pozostałe, włącznie z częściami 3,5 

85.07 Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając w to kwad-

ratowe) 

8507.30 - Kadmowo-niklowe 3,5 

8507.40 - Żelazowo-niklowe 3,5 

8507.80 - Pozostałe akumulatory 3,5 

8507.90 - Części 3,5 

85.09 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym 
8509.30 - Urządzenia do usuwania odpadków kuchennych 14 

8509.90 - Części 3,5 

85.10 Golarki oraz maszynki do strzyżen i a z własnym silnikiem elektrycznym 

8510.10 - Golarki 14 
8510.20 - Maszynki do strzyżenia 10,5 

8510.90 - Części 3,5 

85.11 Elektryczne urządzenia zapłonowe i rozrusznikowe stosowane w silnikach spalinowych o zapłonie 

iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrowe, cewki zapłonowe, świece za-

płonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądnice prądu stałego i alternatory) 

oraz wyłączniki stosowane w połączeniu z takimi silnikami 

8511.10 - Świece zapłonowe 3,5 

8511.20 - Iskrowniki; prądn ice iskrowe; magnetyczne koła zamachowe 3,5 

8511 .30 - Rozdzielacze; cewki zapłonowe 3,5 

8511.40 - Siln iki rozruszników oraz rozruszniki pełniące funkcję prądnic 3,5 

8511 .50 - Pozostałe prądnice 3,5 

8511 .80 - Pozostałe urządzenia i przyrządy 3,5 

8511 .90 - Części 3,5 

85.12 Elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 

85.39) , elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i, zamgleniu szyb, 

stosowane do rowerów lub w poj~zdach mechanicznych 
8512.10 - Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji optycznej stosowąny do rowerów 3,5 

8512.20 - Inny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji optycznej 3,5 

8512.30 - Sprzęt do sygnalizacji dźwiękowej 3,5 
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- Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające oszronieniu szyb oraz urządzenia zapobiegające 

zamgleniu szyb 

- Części 

Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (np. suchych 

baterii, akumulatorów, prądnic prądu stałego) , inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją nr 

85.12 

- Lampy 

- Części 

Natychmiastowe lub zasobnikowe elektryczne podgrzewacze do wody oraz grzałki nurkowe; 

elektryczne przyrządy do ogrzewania gleby i pomieszczeń ; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie 

(np. suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do rąk , 

elektryczne żelazka do prasowania; inne u rządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; 

elektryczne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem objętych pozycją nr 85.45 

- Natychmiastowe lub zasobnikowe elektryczne ogrzewacze wody oraz grzałki nurkowe 

- Elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i gleby: 

- - Piece akumulacyjne 

- - Pozostałe 

- Elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie oraz suszarki do rąk : 

- - Suszarki do włosów 

- Elektryczne żelazka do prasowania 

- Piece mikrofalowe 

- Pozostałe piece, kuchenki; płyty do gotowania, ruszty do smażenia oraz rożna 

- Pozostały sprzęt elektrotermiczny: 

- - Ekspresy do kawy i herbaty 

- - Opiekacze do grzanek 

- - Pozostałe 

- Oporniki grzewcze 

- Części 

Nie zapisane nośniki przystosowane do zapisu dźwięku lub innych podobnie rejestrowanych 

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 

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane już nośniki do zapisu dźwięku lub innych podobnie 

rejestrowanych zjawisk, włączając w to matryce i negatywy płyt gramofonowych stosowane 

w fonografii , jednakże z wyłączeniem wyrobów objętych rozdz iałem 37 

- Taśmy magnetyczne: 

- - O szerokości nie przekraczającej 4 mm 

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

- - O szerokości powyżej 6,5 mm 

- Pozostałe 

Urządzenia radarowe, urządzenia rad ionawigacyjne oraz urządzenia do zdalnego sterowania drogą 

radiową 

- Urządzenia radarowe 

- Pozostałe: 

- - Urządzenia radionawigacyjne 

- - Urządzenia do zdalnego sterowania drogą rad iową 

Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, 

drogowy, na wodach śródlądowych , parkingach, portach lub lotniskach (inne niż objęte pozycją nr 

86.08) 

- Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego 

- Pozostałe urządzenia 

- Części 
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Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej (np. dzwonki, syreny, tablice 

sygnalizacyjne, systemy alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe) , inne niż objęte 

pozycjami nr 85.12 lub 85.30 
- Systemy alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe oraz inne temu podobne 

- Tablice sygnalizacyjne zawierające wskaźniki ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektro-

luminescencyjne (LED) 

- Pozostała aparatura 

- Części 

Kondensatory elektryczne, stałe, zmienne lub regulowane 
- Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowania w obwodach prądu 50/ 60 Hz dla mocy 

biernej nie mniejszej niż 0,5 kVA (kondensatory mocy) 

- Inne kondensatory stałe : 

- - Tantalowe 

- - Elektrolityczne aluminiowe 
- - Ceramiczne dielektryczne, jednowarstwowe 

- - Ceramiczne dielektryczne, wielowarstwowe 
- - Dielektryczne, na bazie papieru lub tworzywa sztucznego 

- - Pozostałe 

- Kondensatory zmienne lub regulowane 
- Części 

Oporniki elektryczne (włączając w to oporniki regulowane oraz potencjometry), inne niż oporowe 

elementy grzejne 
- Stałe oporniki węglowe, masowe lub warstwowe 

- Pozostałe oporniki stałe : 

- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W 

- - Pozostałe 

- Zmienne oporniki drutowe, włącznie z opornikami regulowanymi (reostatami) i potencjomet-

rami: 
- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W 

- - Pozostałe 

- Inne zmienne oporniki, włącznie z opornikami regulowanymi (reostatami) i potencjometrami 

- Części 

Obwody drukowane 
Elektryczna aparatura przełączeniowa lub zabezpieczająca obwody elektryczne, lub służąca do 

realizowania połączeń elektrycznych do lub w obwodach elektrycznych (np. przełączniki, bezpiecz
niki, odgromniki, ograniczn iki napięcia, ochronniki przepięciowe, blokady przeciwkołysaniowe, 

wtyki, skrzynki przyłączowe) do napięć powyżej 1000 V 

- Bezpieczniki 

- Automatyczne wyłączniki : 

- - Do napięć poniżej 72,5 kV 

- - Pozostałe 

- Odłączniki i łączniki 
- Odgromniki, ochronniki przepięciowe, ograniczniki napięcia oraz blokady przeciwkołysaniowe 

- Pozostałe 

Elektryczna aparatura przełączeniowa i zabezpieczająca obwody elektryczne lub służąca do 
realizowania połączeń elektrycznych do lub w obwodach elektrycznych (np. przełączniki, przekaź

niki, bezpieczniki, blokady przeciwkołysaniowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawy lamp, skrzynki 

przełączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V 

- Bezpieczniki 
- Automatyczne wyłączniki 
- Pozostała aparatura zabezpieczająca obwody elektryczne 

- Przekaźniki: 

- - Do napięć nie przekraczających 60 V 

- - Pozostałe 

- Pozostałe przełączniki 

- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe: 

- - Oprawy lamp 
- - Pozostałe 

- Pozostała aparatura 
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85.37 Tablice, panele (włącznie z panelami do sterowania numerycznego), konsole, pulpity, szafy i inne 
układy wspierające wyposażone w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycjami nr 85.35 lub 85.36, 
do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi 

przyrządy lub aparaturę objętą rozdziałem 90, inną niż aparatura łączeniowa według pozycj i nr 85.17 
8537.10 - Do napięć nie przekraczających 1000 V 10,5 
8537.20 - Do napięć przekraczających 1000 V 10,5 

85.38 Części mające swoje wyłączne lub zasadnicze zastosowanie w aparaturze objętej pozycją nr 85.35, 
85.36 lub 85.37 

8538.10 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wspierające dla towarów według pozycji 

nr 85.37, nie wyposażone w przynależną do nich aparaturę 3,5 
8538.90 - Pozostałe 3,5 

85.39 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włącznie z nierozbieralnymi wkładam i reflektorów oraz 

lampy ultrafioletowe lub promienniki lampowe podczerwieni; lampy łukowe 
8539.10 - Nierozbieralne wkłady reflektorów 3,5 

- Pozostałe lampy żarowe, z wyjątkiem lamp ultrafioletowych oraz lampowych promienników 

podczerwien i: 
8539.21 - - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym 3,5 
8539.22 - - Pozostale o mocy nie przekraczającej 200 W i napięciu powyżej 100 V 3,5 
8539.29 - - Pozostale 3,5 

- Lampy wyładowcze, z wyjątkiem lamp ultrafioletowych: 

8539.31 - - Fluoroscencyjne, z gorącą katodą 3,5 
8539.39 - - Pozostałe 3,5 
8539.40 - Lampy ultrafioletowe lub lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe 3,5 
8539.90 - Części 3,5 

85.45 Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgle do baterii oraz inne wyroby z grafitu 
lub innego rodzaju węgla, z lub bez metalu, do zastosowań elektrycznych 
- Elektrody: 

8545.11 - - Stosowane w piecach 3,5 
8545.19 - - Pozostałe 3,5 
8545.20 - Szczotki 3,5 
8545.90 - Pozostałe 3,5 

85.46 Izolatory elektryczne z wszelkich materiałów 
8546.10 - Szklane 3,5 
8546.20 - Ceramiczne 3,5 
8546.90 - Pozostałe 3,5 

85.47 Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego wykonane z materiału izolacyj-
nego lub zawierające proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone 
podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją nr 85.46; 
rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych od wewnątrz materiałem 

izolacyjnym 
8547.10 - Ceramiczne elementy izolacyjne 3,5 
8547.20 - Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 3,5 
8547.90 - Pozostałe 3,5 

85.48 8548.00 Elektryczne części maszyn lub urządzeń, gdzie indziej nie wymienione lub nie włączone w tym 
rozdziale 

86.01 Lokomotywy elektryczne zasilane z zewnętrznego źródła elektryczności lub akumulatorów elekt-
, rycznych 

8601.10, - Zasilane z zewnętrznego źródła elektryczności 10,5 
8601 .20 - Zasilane z akumulatorów elektrycznych ' 10,5 

86.02 Pozostałe lokomotywy szynowe; tendry 
8602.10 - Lokomotywy dieslowsko-elektryczne 10,5 
8602.90 - Pozostałe 10,5 

86.03 Kolejowe lub tramwajowe wagony osobowe, towarowe i transportowe o napędzie własnym, nie 
, objęte pozycją nr 86,.04 

8603.10 - 'Zasilane z zewnętrznego źródła elektryczności 10,5 
; , 8603.90 - Pozostałe 10,5 

86.04 8604.00 Naprawcze lub serwisowe pojazdy szynowe z lub bez napędu własnego (np. wagony warsztatowe, 
t dźwigi szynowe, pojazdy wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony 

i pojazdy próbnokontrolne) 12 
- .. ~ . 
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86.05 · 8605.00 Pasażerskie wagony kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, wagony 

pocztowe oraz inne wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego 

napędu (z wyłączeniem objętych pozycją nr 86.04) 12 
86.06 Towarowe wagony kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu 

8606.10 - Wagony cysterny i temu podobne 14 
8606.20 - Wagony izotermiczne i wagony chłodnie, inne niż objęte pod pozycją nr 8606.10 14 
8606.30 - Wagony samowyładowcze, inne niż objęte podpozycją nr 8606.10 lub 8606.20 14 

- Pozostałe: 

8606.91 - - Kryte i zamknięte 14 
8606.92 - - Odkryte, z nie zdejmowanymi bokami o wysokości przekraczającej 60 cm 14 
8606.99 - - Pozostałe 14 

86.07 Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 

- Wózki zwrotne, zestawy kołowe, osie i koła oraz ich części : 

8607.11 - - Napędowe wózki zwrotne i zestawy kołowe 3,5 
8607.12 - - Pozostałe wózki zwrotne i zestawy kołowe 3,5 
8607.19 - - Pozostałe, włączając w to części , 3,5 

- Hamulce i ich częśc i: 

8607.21 - - Hamulce pneumatyczne i ich części 3,5 
8607.29 - - Pozostałe 3,5 
8607.30 - Haki i inne układy sprzęgające, zderzaki i ich części 3,5 

- Pozostałe: 

8607.91 - - Lokomotywy 3,5 
8607.99 - - Pozostałe 3,5 

86.08 8608.00 Osprzęt torów kolejowych i tramwajowych; mechaniczne (także elektromechaniczne) urządzenia 

sygnalizacyjne, zabezpieczające i sterujące ruchem szynowym, drogowym, na wodach śród-

lądowych, miejscach postojowych, instalacjach portowych lub lotniskach; ich części 10,5 
86.09 8609.00 Pojemniki i kontenery (także do przewozu cieczy) specjalnie przeznaczone i wyposażone do 

przewozu jednym lub więcej środkiem transportu 14 
87.01 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją nr 87.09) 

8701 .10 - Ciągniki kierowane przez pieszego (motokultywatory) 10,5 
8701 .20 - Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep 10,5 
8701 .30 - Ciągniki gąsiennicowe 10,5 

87.02 Pojazdy samochodowe do publicznego przewozu osób 
8702.10 - Z silnikami tłokowymi spalinowymi o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) 10,5 
8702.90 - Pozostałe 10,5 

87.03 Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób 

(inne niż pojazdy objęte pozycją nr 87.02) , włączając w to samochody osobowo-ciężarowe (typu 

kombi) oraz samochody wyścigowe 
8703.10 - Pojazdy przeznaczone specjalnie do poruszania się po śniegu, wózki golfowe oraz podobne 

pojazdy 10,5 
- Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym spalinowym z zapłonem iskrowym: 

8703.21 - - O pojemności skokowej nie przekraczającej 1000 cm" 14 

8703.22 ~ - O pOjemności skokowej powyżej 1000 cm" do 1500 cm" 14 
8703.23 - - O pojemności skOkowej powyżej 1500 cm" do 3000 cm" 14 
8703.24 - - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm" 14 

- Pozostałe pojazdy z silnikiem tłokowym spalinowym z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne) : 

8703.31 - - O pojemności skokowej do 1 500 cm" 14 
8703.32 - - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm" do 2500 cm" 14 

8703.33 - - O pojemności skokowej powyżej 2500 cm" 14 

8703.90 - Pozostałe 14 

87.04 Pojazdy samochodowe do przewozu ładunków 
8704.10 - Wywrotki samochodowe przystosowane do jazdy terenowej 10,5 

- Pozostałe, wyposażone w silnik tłokowy spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne 

i średnioprężne) : 
; 

8704.21 - - O nośności nie przekraczającej 5 ton 10,5 

8704.22 - - O nośności powyżej 5 ton do 20 ton 10,5 

8704.23 - - O nośności powyżej 20 ton 10,5 
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- Pozostałe, z silnikiem tłokowym spalinowym o zapłonie iskrowym: 
- - O nośności nie przekraczającej 5 ton 
- - O nośności powyżej 5 ton 
- Pozostałe 

Pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te, które zostały zasadniczo zaprojek
towane do przewozu osób lub ładunków (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samo
chodowe, pojazdy do walki z ogniem, betoniarki samochodowe, zamiatarki, pojazdy do polewania 
ulic, warsztaty ruchome, ruchome stacje radiologiczne) 
- Dźwigi samojezdne 
- Samojezdne wieże wiertnicze 
- Pojazdy do walki z ogniem 
- Betoniarki samochodowe 
- Pozostałe 

Podwozia wyposażone w silniki do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami nr 87.01 do 
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87.05 14 
Nadwozia (również kabiny kierowcy) do pojazdów mechanicznych objętych pozycją nr 87.01 do 
87.05 
- Do pojazdów objętych pozycją nr 87.03 
- Pozostałe 

Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycją nr 87.01 do 87.05 
- Zderzaki i ich części 
- Pozostałe części i akcesoria nadwozi (równ ież kabiny kierowcy) : 
- - Pasy bezpieczeństwa 
- - Pozostałe 

- Hamulce i hamulce ze wspomaganiem (serwohamulce) oraz ich części : 

14 
3,5 

3,5 

3,5 
3,5 

- - Zmontowane okładziny hamulcowe 3,5 
- - Pozostałe 3,5 
- Skrzynie przekładniowe 3,5 
- Mosty napędowe z przekładnią różnicową (dyferencjałem), również wyposażone w inne 

elementy przekładni 3,5 
- Osie nie napędzane oraz ich części 3,5 
- Koła jezdne oraz ich części i akcesoria 3,5 
- Amortyzatory układu zawieszenia 3,5 
- Pozostałe części i akcesoria: 
- - Chłodnice 3,5 
- - Tłumiki i rury wydechowe 3,5 
- - Sprzęgła i ich części 3,5 
- - Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy 3,5 
- - Pozostałe 3,5 

Pojazdy mechaniczne dla transportu wewnętrznego, z napędem własnym, nie wyposażone 
w urządzenia podnośnikowe lub manipulacyjne, przeznaczone do eksploatacji w zakładach 

produkcyjnych, magazynach, portach lub na lotniskach do przewozu ładunków na niewielkie 
odległości; ciągniki przeznaczone do użytku na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów 
- Pojazdy: 
- - Elektryc::zne 
- - Pozostałe 

- Części 

Czołgi oraz inne opancerzone pojazdy bojowe zmotoryzowane, z uzbrojeniem lub bez oraz części 
takich pojazdów 

Rowery dwukołowe oraz inne rowery (także trzykołowe rowery dostawcze), bez silnika 

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycją nr 87.11 do 87.13 
- Motocykli (także motorowerów) : 
- - Siodełka 

- - Pozostałe 

- - Wózków inwalidzkich 
- Pozostałe : 

- - Ramy i widelce oraz ich części 
- - Obręcze kół i szprychy 
- - Piasty, oprócz piast hamujących oraz koła łańcuchowe wolnych kół 
- - Hamulce, również piasty hamujące oraz ich części 
- - Siodełka 

- - Pedały i przekładnie rowerowe oraz ich części 
- - Pozostałe 
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Przyczepy i naczepy do pojazdów wszelkich typów; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich 
części 

- Przyczepy i naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 
- Pozostałe przyczepy lub naczepy do przewozu ładunków : 

- - Zbiorniki przyczepne lub naczepne 
- - Pozostałe 

- Pozostałe przyczepy i naczepy 
- Pozostałe pojazdy 
- Części 

Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz inne statki powietrzne bez napędu silnikowego 
- Szybowce i lotnie 
- Pozostałe 

Pozostałe statki powietrzne (np. śmigłowce, samoloty). statki kosmiczne (także sztuczne satelity) 
oraz rakiety nośne (do wysyłania w przestrzeń pojazdów kosmicznych, próbników lub satelit) 
- Śmigłowce: 

- - O masie własnej nie przekraczającej 2000 kg 
- - O masie własnej przekraczającej 2000 kg 
- Samoloty i inne statki powietrzne o masie własnej nie przekraczającej 2000 kg 
--.,.. Samoloty i inne statki powietrzne o masie własnej przekraczającej 2000 kg, ale nie prze-

kraczającej 1 5000 kg 
- Samoloty i inne statki powietrzne o masie własnej powyżej 15000 kg 
- Statki kosmiczne (także sztuczne satelity) oraz pojazdy kosmiczne, rakiety nośne 
Części wyrobów objętych pozycją nr 88.01 lub 88.02 
- Śmigła i wirniki oraz ich części 
- Podwozia i ich części 
- Pozostałe części samolotów lub śmigłowców 
- Pozostałe 

Spadochrony (także spadochrony sterowane) oraz spadochrony wirnikowe; ich części i akcesoria 
Urządzenia startowe dla statków powietrznych; urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskow-
cach oraz podobne urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery) ; części do wyżej 

wymienionych urządzeń 
- Urządzenia startowe dla statków powietrznych oraz ich części ; urządzenia umożliwiające 

lądowanie na lotniskowcach lub podobne urządzenia oraz ich części 
- Naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery) oraz ich części 
Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki i temu podobne jednostki 
pływające do przewozu osób lub ładunków 
- Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe oraz temu podobne jednostki pływające prze-
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znaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju 10,5 
- Tankowce 10,5 
- Chłodniowce, inne niż objęte podpozycją nr 8901 .20 10,5 
- Pozostałe staki do przewozu ładunków oraz inne statki do przewozu zarówno osób i ładunków 10,5 
Statki rybackie; statki przetwórnie oraz inne jednostki pływające do przetwarzania lub konser-

wowania produktów rybołówstwa 10,5 
Holowniki i pchacze 10,5 

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające oraz inne jednostki pływające, których 
zdolność żeglugowa ma drugorządne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji ; doki pływające; 
pływające lub zanurzalne platformy wiertnicze lub wydobywcze 
- Pogłębiarki 10,5 
- Pływające lub zanurzalne platformy wiertnicze lub wydobywcze 10,5 
- Pozostałe 10,5 

Pozostałe jednostki pływające, również okręty wojenne oraz łodzie ratunkowe, z wyłączeniem łodz i 

wioślarskich 10,5 
Pozostałe konstrukcje pływające (np. tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki 
nawigacyjne) 
- Tratwy pneumatyczne 
- Pozostałe 

Statki i inne konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania 

Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne z dowolnego materiału, oprawione, 
stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, inne niż takie elementy ze szkła nie 

obrobionego optycznie 
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10,5 
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- Obiektywy: 

- - Do aparatów fotograficznych, projektorów lub powiększalników lub pomniejszalników 

fotograficznych 

- - Pozostałe 

- Filtry 

- Pozostałe 

Oprawy do okularów, gogli itp. oraz ich części 

- Oprawy: 

- - Z tworzyw sztycznych 

- - Z pozostałych materiałów 

- Części 

Okulary, gogle itp. korekcyjne, ochronne lub inne 

Poz. 305 

4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

- Okulary przeciwsłoneczne 14 

Lornetki, lunety, inne teleskopy optyczne, stojaki do nich; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz 

ich stojaki; bez przyrządów radioastronomicznych 

- Lornetki 

- Pozostałe przyrządy 

- Części i akcesoria (w tym stojaki) 

Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne), lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe inne niż 

lampy wyładowcze objęte pozycją nr 85.39 

- Aparaty fotograficzne stosowane przy sporządzaniu klisz drukarskich lub cylindrów drukarskich 

- Aparaty fotograficzne stosowane do rejestrowania dokumentów na mikrofilmach, zminiaturyzo-

wanych kartach katalogowych lub innych mikronośnikach 

- Aparaty fotograficzne przeznaczone specjalnie do fotografii podwodnej lub powietrznej lub 

lekarskich oględzin wewnętrznych organów anatomicznych, porównawcze aparaty fotograficz-

14 

10,5 

3,5 

10,5 

10,5 

ne dla celów medycyny sądowej lub kryminologii 10,5 

- Aparaty fotograficzne do fotografii natychmiastowej 

- Pozostałe aparaty fotograficzne: 
Lustrzanki jednoobiektywowe na film zwojowy o szerokości nie przekraczającej 35 mm 

Pozostałe, z filmem zwojowym o szerokości poniżej 35 

Pozostałe, z filmem zwojowym o szerokości 35 mm 

Pozostałe 

- Fotograficzne lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe: 

- - Wyładowcze lampy błyskowe ("elektroniczne") 

- - Żarówki błyskowe, "kostki" błyskowe itp. 

- - Pozostałe 

- Części i akcesoria: 

- - Do aparatów fotograficznych 

- - Pozostałe 

Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające urządzenia do zapisu i odtwarzania 

dźwięku 

- Kamery: 

- - Do filmów o szerokości poniżej 16 mm lub do filmów podwójnych 8 mm 

- - Pozostałe 

- Projektory: 

- - Do filmów o szerokości poniżej 16 mm 
- - Pozostałe 

- Części i akcesoria : 

- - do kamer 

- - Do projektorów 

Rzutniki obrazów nieruchornych inne niż kinematograficzne; fotograficzne powiększalniki i po

mniejszalniki 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

3,5 

3,5 

14 

10,5 

14 

10,5 

3,5 

3,5 

- Rzutniki do przezroczy 10,5 

- Czytniki mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart katalogowych oraz innych dokumentów na 

mikron ośnikach, umożliwiające lub nie wykonywanie kopii 10,5 

- Pozostałe rzutniki obrazów nieruchornych 10,5 

- Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (inne niż kinematograficzne) 10,5 

- Części i akcesoria 3,5 
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9009.11 
9009.12 

9009.21 
9009.22 
9009.30 
9009.90 

9010.10 

9010.20 

9010.30 
9010.90 

9011.10 
9011.20 
9011.80 
9011.90 

9012.10 
9012.90 

9013.10 

9013.20 
9013.80 
9013.90 

9014.10 
9014.20 
9014.80 
9014.90 

9015.10 
9015.20 
9015.30 
9015.40 
9015.80 
9015.90 

9016.00 

9017.10 
9017.20 
9017.30 
9017.80 
9017.90 

747 

3 

Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki 
- Fotokopiarki elektrostatyczne: 
- - Przenoszące obraz oryginału bezpośrednio na kopię (proces bezpośredni) 
- - Przenoszące obraz oryginału na kopię za pośrednictwem dodatkowego nośnika (proces 
pośredni) 

- Pozostałe fotokopiarki: 
- - Z układem optycznym 
- - Stykowe 
- Termokopiarki 
- Części i akcesoria 

Urządzenia i sprzęt dla laboratoriów fotograficznych i kinematograficznych (włączając w to 
urządzenia do rzutowania schematów obwodów elektronicznych na uczulone materiały pół
przewodnikowe), gdzie indziej nie wymienione lub włączone w tym rozdziale; negatywoskopy; 
ekrany projekcyjne 
- Urządzenia i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych i kinema

tograficznych, papieru fotograficznego w zwojach lub do automatycznego wykonywania 

Poz. 305 

4 

10,5 

10,5 

10,5 
10,5 
10,5 

3,5 

odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego 10,5 
- Pozostałe urządzenia i wyposażenie dla laboratoriów fotograficznych oraz kinematograficznych; 

negatywoskopy 10,5 
- Ekrany projekcyjne 10,5 
- Części i akcesoria 3,5 

Złożone mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do mikrofotografii , mikro
kinematografii lub mikroprojekcji 
- Mikroskopy stereoskopowe 10,5 
- Pozostałe mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji 10,5 
- Pozostałe mikroskopy 10,5 
- Części i akcesoria 3,5 
Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna 
- Mikroskopy nieoptyczne i aparatura dyfrakcyjna 10,5 
- Części i akcesoria 3,5 

Przyrządy wykorzystujące właściwości ciekłych kryształów nie będące wyrobami uwzględnionymi 
w innych pozycjach; lasery, oprócz diod laserowych; inne przyrządy i urządzenia optyczne, gdzie 
indziej nie wymienione lub nie włączone w tym rozdziale 
- Lunety celownicze do broni; peryskopy; teleskopy przeznaczone do maszyn, urządzeń, przy-
rządów lub aparatów objętych niniejszym rozdziałem lub działem XVI 10,5 
- Lasery, z wyjątkiem diod laserowych 10,5 
- Pozostałe przyrządy, urządzenia i aparaty 10,5 
~ Części i akcesoria 3,5 
Busole; inne przyrządy i urządzenia nawigacyjne 
- Busole 3,5 
- Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż busole) 3,5 
- Pozostałe przyrządy i urządzenia 3,5 
- Części i akcesoria 3,5 

Przyrządy i aparaty miernicze (w tym fotogrametryczne) ; hydrograficzne, oceanograficzne, hydro
logiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyjątkiem busoli; dalmierze 
- Dalmierze 10,5 
- Teodolity i tachometry 10,5 
- Niwelatory 10,5 
- Fotogrametryczne przyrządy i aparaty geodezyjne 10,5 
- Pozostałe przyrządy i aparaty 10,5 
- Części i akcesoria 3,5 

Wagi o czułości 5 cg lub większej z lub bez odważników 10,5 
Przyrządy kreślarskie lub obliczeniowe (np. urządzenia kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy 
kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (np. 
pręty i taśmy miern icze, mikrometry, suwaki warsztatowe, sprawdziany) gdzie indziej nie wymienio -
ne ani nie włączone w tym rozdziale 
- Stoły kreślarskie i urządzenia kreślące także automatycznie 
- Pozostałe przyrządy kreślarskie lub do trasowania, lub obliczania matematycznego 
- Mikrometry, kalibromierze i czujniki mikrometryczne, podziałki 
- Pozostałe przyrządy 

- Części i akcesoria 

10,5 
10,5 
10,5 
10,5 

3,5 
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9022.19 

9022.29 

9025.11 

9025.19 

9025.20 

9025.80 

9025.90 

9029.10 

9029.20 

9029.90 

9033.00 

9104.00 

9106.10 

9106.20 

9106.90 

9107.00 

9301.00 

9302.00 

9303.10 

9303.20 

9303.30 

9303.90 

9304.00 

9305.10 

9305.21 
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Aparaty wykorzystujące promieniowanie X lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, także dla 

zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z apa

raturą do radiografii lub radioterapii, lampy rentgenowskie oraz inne generatory promieni X, 

generatory wysokiego napięcia , sterownicze panele i pulpity, ekrany, do prowadzen ia badań lub 

leczenia, krzesła itp. 

- Aparatura wykorzystująca promien iowanie X, także do zastosowań medycznych, chirurgicz

nych, stomatologicznych lub w eterynaryjnych, włączając w to aparaty do radiografii lub 

radioterapii : 

- - Do innych zastosowań 

- Aparaty wykorzystujące promien iowanie alfa, beta, lub gamma, również do zastosowań 

medycznych, chirurgicznych; stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do 

radiografii i radioterapii : 

- - Do innych zastosowań 

Aerometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, hygrometry 

i psychrometry zapisujące lub nie oraz dowolne kombinacje tych przyrządów 

- Termometry nie połączone z innymi przyrządami : 

- - Cieczowe z bezpośrednim odczytem 

- - Pozostałe 

- Barometry nie połączone z innymi przyrządami 

- Pozostałe przyrządy 

- Części i akcesoria 

Obrotomierze, liczniki produkcyjne, taksometry, drogomierze, krokomierze itp.; szybkościomierze 

i tachometry, z wyjątkiem objętych pozycją nr 90.15; stroboskopy 

Poz. 305 

4 

3,5 

3,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

3,5 

- Obrotomierze, liczniki produkcyjne, taksometry, drogomierze, krokomierze itp. 14 

- Szybkościomierze i tachometry; stroboskopy 14 

- Części i akcesoria 3,5 

Części i akcesoria (gdzie indziej nie wymienione lub włączone w tym rozdziale) do maszyn, 

urządzeń , przyrządów lub aparatury objętej rodziałem 90 3,5 

Zegary instalowane w tabl icach rozdzielczych lub pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego 

typu przeznaczone dla pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych lub 

jednostek pływających itp. 10,5 

Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz urządzenia odmierzające, rejestrujące lub w inny 

sposób wskazujące upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi lub z silnikiem 

synchronicznym (np. zegary kontrolne, czasomierze rejestrujące) 

- Czasomierze rejestrujące ; zegary kontrolne 

- Liczniki parkingowe 

- Pozostałe 

Wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarowe lub zegarkowe lub w silniki syn

chroniczne 

Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń objęta pozycją nr 93.07 

Rewolwery i pistolety, inne niż objęte pozycją nr 93.03 lub 93.04 

Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie odpalenia ładunku prochowego 

(np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny 

sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, bomb oświetlających, pistolety 

i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, pistolety do wstrzeliwania kołków, uboju zwierząt, 

działka do rzucania lin) 

- Broń palna ładowana przez lufę 

- Inne strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu , w tym 

także mające co najmniej jedną lufę gładką 

- Inne strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu 

- Pozostałe 

Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe, gazowe lub pneumatyczne, pałki) , z wyłącze 

niem wyrobów objętych pozycją nr 93.07 

Części i akcesoria wyrobów objętych pozycjami od nr 93.01 do 93.04 

- Rewolwerów lub pistoletów 

- Strzelb lub karabinków objętych pozycją nr 93.03: 

- - Lufy gładkie 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

17,5 

21 

21 

21 

21 

10,5 

10,5 
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- - Pozostałe 

- Pozostałe 

Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobna amunicja oraz jej części; naboje i ładunki 

miotające oraz ich części, w tym przybitki nabojów śrutowych i kulowych 

Poz. 305 

4 

14 

21 

- Ładunki do pistoletów do nitowania lub kołkowania oraz ich części 10,5 

- Ładunki do strzelb oraz części tych ładunków; śrut broni pnemumatycznej : 

- - Ładunki 14 

- - Pozostałe 14 

- Pozostałe ładunki oraz ich części 14 
- Pozostałe 1 7,5 

Szable, szpady, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy i osłony do tej broni 21 
Meble do siedzenia z wyjątkiem objętych poz. nr 94.02) , także przekształcane w miejsca do spania 

oraz ich części 

- Siedzenia samochodowe 
- Siedzenia obrotowe z regulacją wysokości 

- Siedzenia z wyłączeniem ogrodowych lub kempingowych, nawet przekształcane w miejsca do 

spania 
- Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów 

- Pozostałe siedzenia o drewnianych szkieletach: 

- - Tapicerskie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe siedzenia konstrukcji metalowej: 

- - Tapicerskie 

- - Pozostałe 

- Pozostałe meble do siedzenia 

- Części 

Pozostałe meble i ich części 

7 
14 

14 
24 

14 
14 

14 

14 
14 

14 

- Metalowe meble typu biurowego 14 

- Pozostałe meble metalowe 14 
- Drewniane meble typu biurowego 14 

- Drewniane meble typu kuchennego 14 

- Drewniane meble sypialne 14 

- Pozostałe meble drewniane 14 

- Meble z tworzyw sztucznych 14 
- Meble z pozostałych materiałów, takich jak trzcina, wiklina, bambus lub podobnych materiałów 24 

- Części 14 
Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły (np. materace, kołdry, pierzyny, 

poduszki, pufy, jaśki) wyposażone w sprężyny, wypchane lub zawierające dowolne materiały, 

wykonane z gąbki lub tworzywa sztucznego, pokryte lub nie pokryte 

- Stelaże pod materace 
- Materace: 
- - Z gąbki lub tworzywa sztucznego, pokryte lub nie pokryte 

- - Z pozostałych materiałów 
- Pozostałe 

Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe oraz ich części , 

gdzie inadziej nie wymienione lub nie włączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice firmowe 
itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe oraz ich części. gdzie indziej nie wymienione lub nie 

włączone 

- Kandelabry i inne elektryczne oprawy oświetleniowe mocowane do sufitu lub ściany, z wyłącze -

niem tych, które stosowane są do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 

- Stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe lampy elektryczne 

- Zestawy oświetleniowe na choinki bożenarodzeniowe 

- Pozostałe elektryczne lampy i oprawy oświetleniowe 
- Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe 
- Reklamy świetlne, podświetlane tablice firmowe itp. 

- Częśc i: 

- - Szklane 

- - Z tworzyw sztucznych 
- - Pozostałe 

14 

10,5 

10,5 

7 

14 

14 

14 

7 
7 

14 

7 
7 
7 
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9501.00 
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9502.91 
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9505.10 
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9507.10 
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9507.30 
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9508.00 

9604.00 

9605.00 

9606,10 

9606.21 

9606.22 

9606.29 

9606.30 

9608.10 

9608.20 

9608.31 

9608.39 

9608.40 
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3 

ZaQawki na kółkach, przeznaczone do jazdy dla dzieci (np. rowerki trzykołowe, skutery oraz 

samoch.odziki poruszane pedałami), wózki dla lalek 

Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie 

- Lalki w ubrankach lub bez 

- Części i akcesoria: 

- - Ubranka i akcesoria do nich; obuwie i nakrycia głowy 

- - Pozostałe 

Pozostałe zabawki; modele, miniaturki i inne podobne modele służące zabawom, ruchome lub 

nieruchome; łamigłówki wszelkich typów 

Poz, 305 

4 

10,5 

14 

14 

14 

- Pociągi elektryczne, łącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi i innymi akcesoriami 10,5 

- Zestawy do składania modeli miniaturek ruchomych lub nieruchomych, z wyłączeniem 

wyrobów objętych pozycją nr 9503.10 10,5 

- Zabawki wyobrażające zwierzęta i twory nie przedstawiające ludzkich postaci: 

- - VVypchane 21 

- - Pozostałe 21 

- Instrumenty muzyczne - zabawki, urządzenia muzyczne - zabawki 14 

- Łamigłówki 14 

- Pozostałe zabawki w kompletach lub zestawach 14 

- Pozostałe zabawki i modele z silnikiem 7 

- Pozostałe 1 4 

Urządzenia do gier towarzyskich stołowych lub salonowych, w tym: bilardy, specjalne stoły do gier 

w kasynach oraz automatyczne kręgielnie 

- Sprzęt i przybory do gry w bilard 14 

- Pozostałe gry funkcjonujące po wrzuceniu monety lub żetonu, oprócz automatycznych kręgielni 21 

- Karty do gry 21 

- Pozostałe 21 

Artykuły rozrywkowe, związane ze świętami, karnawałem i innymi imprezami rozrywkowymi, w tym 

także akcesoria do sztuk magicznych, żartów 

- Artykuły związane ze świętami Bożego Narodzenia 

- Pozostałe 

VVędziska, haczyki na ryby i inne artykuły do wędkowania, podbieraki, siatki na motyle i podobne 

siatki, ptaki - wabiki (inne niż objęte pozycjami nr 92.08 lub 97,05) oraz podobne przybory 

myśliwskie lub strzeleckie 

- VVędziska 

- Haczyki na ryby, w tym także założone na stągiewkach 

- Kołowrotki wędkarskie 

- Pozostałe 

Karuzele, huśtawki, strzelnice i inne urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; wędrowne cyrki, 

menażerie oraz teatry 

Ręczne sita i przesiewacze 

Zestaw podróżny do higieny osobistej, szycia, czyszczenia ubrań lub obuwia 

Guziki, zatrzaski guzikowe, zatrzaski, formy do guzików i inne części tych artykułów; guziki nie 

obrobione 

- Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części 

- Guziki: 

- - Z tworzyw sztucznych i pokryte materiałem włókienniczym 

- - Z metalu nieszlachetnego pokryte materiałem włókienniczym 

- - Pozostałe 

- Formy do guzików i inne części guzików; guziki nie obrobione 

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 ww, artykułów; inne niż objęte poz. nr 96.09 

- Długopisy kulkowe 

- Pisaki i inne pióra z końcówkami filcowymi lub porowatymi 

- Pióra wieczne i inne pióra: 

- - Do kreślenia tuszem 

- - Pozostałe 

- Ołówki automatyczne 

28 

28 

7 
7 
7 
7 

21 

10,5 

14 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 



Dziennik Ustaw Nr 52 

2 

9608.50 
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9608.99 

96.09 

9609.20 

9609.90 
96.10 9610.00 

96.11 9611.00 

96.12 

9612.10 

9612.20 

96.15 

9615.11 

9615.19 

9615.90 

96.17 9617.00 

96.18 9618.00 
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3 4 

- Zestawy składające się z dwóch lub więcej artykułów wymienionych we wcześniejszych 

podpozycjach 10,5 
- Wkłady do długopisów kulkowych złożone z końcówki i zasobnika z tuszem 10,5 

- Inne: 

- - Stalówki i ich końcówki 10,5 

- - Pozostałe 10,5 

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

- Grafity ołówkowe, czarne lub kolorowe 10,5 
- Pozostałe 10,5 

Deski i płyty do pisania, kreślenia lub rysowania, także oprawione 12 

Datowniki, pieczęcie, numeratory itp. (również urządzenia do drukowania lub tłoczenia etykiet), 

przeznaczone do obsługi ręcznej ; komplety do ręcznego drukowania z takimi wierszownikami 3 

Taśmy do maszyn do pisania lub podobne, nasączone tuszem lub inaczej spreparowane celem 
pozostawiania odbić, także na szpulach, kasetach; poduszki do tuszu, także nasączone tuszem 
w pudełkach lub bez 

- Taśmy 10,5 

- Poduszki do tuszu 14 

Grzebienie, wsuwki itp.; zapinki i spinki do włosów, lokówki itp. inne niż objęte pozycją nr 85.16 
oraz ich części 

- Grzebienie, wsuwki itp.: 
- - Z twardej gumy lub tworzywa sztucznego 10,5 

- - Pozostałe 10,5 

- pozostałe 10,5 
Termosy i inne naczynia próżniowe, włącznie z obudowanymi; ich części, z wyjątkiem wkładów 

szklanych 1 4 

Manekiny krawieckie i inne; automaty i inne ruchome elementy do dekoracji wystaw sklepowych 10,5 
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Uprzejmie informujemy, iż nakładem Urzędu Rady Ministrów ukazało się wydawnictwo pt. 
"Samorząd terytorialny i administracja rządowa", zawierające zbiór tekstów ustaw regulujących 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. 

Zbiór ten zawiera ustawy ogłoszone w 1990 r. w Dziennikach Ustaw nr 16, 21 , 29, 32, 34 
i 43 oraz uchwałę Sejmu ogłoszoną w Monitorze Polskim nr 21. 

Zebranie tekstów w jednym wydawnictwie powinno być przydatne dla radnych, członków 
zarządów gmin, a także pracowników administracji samorządowej i rządowej, zwłaszcza że 
teksty ustaw mają charakter jednolity. 

Cena 1 egzemplarza wydawnictwa pt. " Samorząd terytorialny i administracja rządowa" 
wynosi zł 7.300,-. 

Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto 
bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim 
Oddział Okręgowy Warszawa, nr 1052-3157-139.11 z podaniem liczby zamawianych egzem
plarzy. 

Ponadto w wydawnictwo można zaopatrywać się w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw 
i Monitora Polskiego. 

Nakład wydawnictwa jest ograniczony. 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki " Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05) ; im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Świerczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) i ul. Francuska 15 
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41) , Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku- Białej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4) , 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3) , Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5) , Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek 26), Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2) , Skierniewicach (ul . 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Sklodowskiej 1 ), Bielsku- Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25). Gdańsku (ul. Gen. K. Świerczewskiego 30), 
Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. M ieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26) , Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34). Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym Sączu (ul. Pijarska 3) , Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44), Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2) , Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , Radomiu (ul. Nowotki 10). Rzeszowie 
(pl. Gwardii Ludowej 3), Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29). 
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, 
ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa, P-1. niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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