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ex 8501 6290 O Prądnice prądu przemiennego do lokomotyw spalinowych 250000 
8501 6400 O - - O mocy wyjściowej powyżej 750 kVA 500000 

8502 8502 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe: 
- Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania 

o zapłonie samoczynnym (silniki wysoko- oraz średnioprężne) : 

8502 13 - - O mocy wyjściowej powyżej 375 kVA: 
- - - Pozostałe : 

8502 13 99 O - - - - O mocy wyjściowej powyżej 750 kVA 
ex 8502 13 99 O Zespoły prądotwórcze do lokomotyw spalinowych 1200000 

8503 850300 Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn z pozycji nr 8501 
lub 8502: 
- Pozostałe: 

85030099 O - - Pozostałe 

ex 85030099 O Części do silników trakcyjnych lokomotyw spalinowych 200000 
8504 8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbu-

dniki: 
850440 - Przekształtniki : 

- - Pozostałe : 

- - - Pozostałe : 

- - - - Pozostałe : 

85044094 O - - - - - Prostowniki 
ex 85044094 O Prostowniki do prądnic trakcyjnych 120000 

8511 8511 Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe stosowane w sil-
nikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym 
(np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece za-
płonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądu 
stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi 
silnikami : 

8511 40 - Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic : 
8511 4090 O - - Pozostałe 

ex 8511 4090 O Silniki rozruszników do trakcyjnych silników spalinowych 90000 

8607 8607 . Częśc i lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego: 
- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela; osie i koła i ich części : 

8607 19 - - Pozostałe (włącznie z częściami): 
- - - Części wózków zwrotnych i wózków Bissela oraz podobnych: 

86071999 O - - - - Pozostałe 

ex 8607 1999 O Części wózków zwrotnych do lokomotyw szynowych 100000 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 grudnia 1994 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone 
z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 
71, poz. 312) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyn 
genty celne wartościowe w wysokości 343 mln 124 tys. ECU 
na przywóz towarów wymienionych w załączniku do roz
porządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe 
stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 

stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Paw/ak 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 28 grudnia 1994 r. (poz. 764) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE 

Pozycja Kod PCN 

3006 

3822 

3823 

8418 

8419 

8421 

8516 

ex 

ex 
ex 

ex 
ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 
ex 

2 

3006 
3006 10 

30061010 O 
30061090 O 
30061090 O 
30064000 O 
30064000 O 
30064000 O 

38220000 O 

38220000 O 
38220000 O 

38220000 O 

3823 

-

382390 

38239098 O 
38239098 O 

8418 

841810 

84181090 O 
84181090 O 

8419 

84192000 O 
84192000 O 

8421 

8421 21 
8421 21 90 O 
8421 21 90 O 
8421 21 90 O 

8516 

851679 
85167980 O 

ex 85167980 O 

Wyszczególnienie 

3 

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 3 do tego działu : 
- Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania 

i sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran, sterylne 
opatrunki i tampony; sterylne środki absorpcyjne, chirurgiczne lub stomato
logiczne do tamowania krwawienia: 

- - Sterylny katgut chirurgiczny 
- - Pozostałe 
Zużywalne materiały śródoperacyjne (hyolon, spongostan, nici) 
- Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze, cement do rekonstrukcji kości 
Cement do rekonstrukcji kości: zwykły i z gentamycyną 
Laki światłoutwardzalne (do uszczelniania bruzd i guzków zębów trzonowych) 

Złożone odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne niż z pozycji nr 3002 lub 
3006 
Testy do hemochromów 
Testy do oznaczania glikemii, fruktozaminy, białka HbA 1 C we krwi oraz 
albuminy w moczu 
Testy markerów wirusowych 

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne 
i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie 
z mieszaninami produktów naturalnych) gdzie indziej nie wymienione ani nie 
włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione 
ani nie włączone: 
- Pozostałe : 
- - Pozostałe : 
- - - Pozostałe 
Lakiery fluorkowe 

Chłodziarki, zamrażarki i inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektrycz
ne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory z pozycji nr 8415: 
- Łączone chłodziarko - zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrz

ne: 
- - Pozostałe 
Łaźnie szokowe do mrożenia osocza 

Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym 
lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany tem
peratury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, 
sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, 
odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub 
instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do pod
grzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne: 
- Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, 

nieelektryczne: 
- Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne 
Sterylizatory medyczne dla wzorcowych pracowni stomatologicznych (prze
ciwwskazania AIDS) 

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy lub gazów: 
- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy: 
- - Do filtrowania lub oczyszczania wody: 
- - - Pozostałe 
Aparatura do uzdatniania wody dla stacji dializ 
Wirówki chłodzone do preparatyki krwi 

Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz 
grzałki nurnikowe; elektryczne urządzenia 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, urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; elektryczne 
oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem z pozycji nr 8545: 
- Inny sprzęt elektrotermiczny: 
- - Pozostałe : 
- - - Pozostałe 
Piece mikrofalowe do mineralizacji prób żywności i gleby 

Wartość 
(w ECU) 

4 

24000 

26000 

600000 
600000 

150000 

1100000 
9000000 

300000 

1350000 

4500000 

700000 
3000000 

350000 
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8543 8543 Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, nie 
wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu : 

85431000 O - Akceleratory cząstek 
ex 85431000 O Akcelerator 20 MeV 6000000 
ex 85431000 O Akcelerator 6 MeV 4500000 

9004 9004 Okulary, gogle itp., okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów: 
90049000 O - Pozostałe . 

ex 90049000 O Okulary z lupą do operacji 18000 

9010 9010 Urządzenia i sprzęt dla laboratoriów fotograficznych (i filmowych) 
włącznie z urządzeniami do rzutowania masek obwodów scalonych 
elektronicznych na warstwę światłoczułą pokrywającą obrabiany mate-
riał półprzewodnikowy, nie wymienione ani nie uwzględnione w innych 
miejscach niniejszego działu; negatywoskopy; ekrany projekcyjne: 

901010 00 O - Urządzenia i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów 
fotograficznych i filmowych, papieru fotograficznego w zwojach lub 
do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na 
zwojach papieru fotograficznego 

ex 90101000 O Wywoływarki do zdjęć rtg 2500000 

9011 9011 Mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do mikro-
fotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji : 

9011 8000 O - Pozostałe mikroskopy 
ex 9011 8000 O Mikroskop operacyjny 40000 

9013 9013 Wyroby ciekłokrystaliczne nie uwzględnione w innych pozycjach; lasery, 
oprócz diod laserowych; inne przyrządy i urządzenia optyczne nie 
wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego 
działu : 

90132000 O - Lasery, z wyjątkiem diod laserowych 
ex 90132000 O Fotokoagulator (laser medyczny) 2000000 

9018 9018 Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub wete-
rynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne 
oraz przyrządy do badania wzroku: 
- Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także aparaty do badań 

90181900 O 
funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych).: 

- - Pozostałe 
ex 90181900 O Urządzenie do elektroablacji 150000 
ex 90181900 O Ultrasonografy wysokiej rozdzielczości , wielogłowicowe z kolorowym 9800000 

Dopplerem 
ex 90181900 O Urządzenia do pomiaru czasu krzepliwości krwi 150000 
ex 9018 1900 O Urządzenia do wspomagania krwiobiegu 600000 
ex 90181900 O System Holtera z oprogramowaniem do analizy: potencjałów serca, 25000000 

~~'/mulatorów implantowanych, podawanych leków 
ex 90181900 O Aparat płuco-serce 350000 
ex 90181900 O Urządzenie do ablacji 600000 
ex 90181900 O Zestaw do badań fizjologicznych (labsystem) 200000 
ex 90181900 O Inkubatory dla wcześniaków 9000000 
ex 90181900 O Zestaw do laparoskopii 10000000 
ex 90181900 O Glukometry 10000000 
ex 90181900 O System telemetrii EKG 1500000 
ex 90181900 O Elektroencefalograf 700000 
ex 90181900 O Kapnografj pulsoksymetr 600000 
ex 9018 1900 O Kardiotokografy z autokorelacją i automatyzacją obliczeń 1500000 
ex 90181900 O Echokardiografy (ilość obrazów na sekundę powyżej 30) 4500000 
ex 90181900 O System monitorowania ciśnienia tętniczego 30000 

- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.: 
901831 - - Strzykawki nawet z igłami: 
901831 90 O - - - Pozostałe 

ex 901831900 Elektrody do stymulacji, ablacji, elektrofizjologii 1000000 
ex 901831900 Wstrzykiwacze NovoPen z insuliną 800000 

90183900 O - - Pozostałe 
ex 90183900 O Cewniki i kaniule (diagnostyczne, terapeutyczne, do walwuloplastyki) 16000000 

dla celów medycznych 
ex 90183900 O Kaniule do wlewów dożylnych 9000000 

901890 - Pozostałe narzędzia i przyrządy: 
90189020 O - - Endoskopy 

ex 90189020 O Bronchofiberoskopy 3000000 
ex 90189020 O Gastrofiberoskopy 2000000 
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ex 90189020 O Colonofiberoskopy 1000000 
ex 90189020 O Duodenofiberoskopy 1000000 
ex 90189020 O Choledochoskopy 416000 

90189030 O - - Urządzenia do dializy (sztuczne nerki, dializatory) 
ex 90189030 O Aparaty do hemodializy z przystawką dwuwęglanową 3500000 
ex 90189030 O Dializatory 3000000 

90189050 O - - Aparatura do transfuzji 
ex 901890500 Filtry do krwi 40000 
ex 90189050 O Filtry żylne 70000 
ex 90189050 O Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi 6800000 
ex 90189050 O Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza metodą auto- 3000000 

matycznej plazmaferezy 
ex 90189050 O Separatory komórkowe 2800000 
ex 90189050 O Aparaty do pobierania osocza metodą automatyczną 1500000 

90189060 O - - Aparatura i przyrządy do anestezji 
ex 90189060 O H emokoncentratory 60000 
ex 90189060 O Wkłucia anestezjologiczne i inny drobny sprzęt 1400000 

90189080 O - - Pozostałe 
ex 90189080 O Aparat do litotrypsji 4000000 
ex 90189080 O Kleszczyki i zaciski chirurgiczne do operacji tętniaków, tętnic mózgowych 950000 

9019 9019 Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów 
psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, 
aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory 
lecznicze: 

90192000 O - Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do 
sztucznego oddychania i inne lecznicze respiratory 

ex 90192000 O Oxygeneratory 6000000 
ex 90192000 O Respiratory z kompletem funkcji wentylacji objętościowej lub ciśnienio- 10000000 

wej (dla dzieci i dorosłych - przystosowane do współpracy z rezonan-
sem magnetycznym) 

9021 9021 ' Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi 
i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych 
kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone 
lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa: 
- Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny sprzęt do składania 

złamanych kości: 
9021 11 00 O - - Sztuczne stawy 

ex 9021 11 00 O Endoprotezy stawu biodrowego wraz z instrumentarium 10000000 
ex 9021 11 00 O Endoprotezy stawu kolanowego wraz z instrumentarium 2000000 

9021 30 - Protezy innych części ciała: 
9021 3010 O - - Protezy oczne 

ex 9021 3010 O Protezy oczne (soczewki) wewnątrzgałkowe 800000 
9021 3090 O - - Pozostałe 

ex 9021 3090 O Zastawki serca, kondiuty 7000000 
ex 9021 3090 O Protezy i łaty naczyniowe 3000000 
ex 9021 3090 O Protezy wewnątrznaczyniowe (stenty) 200000 
ex 9021 3090 O Zastawki do wodogłowia 7000000 

9021 5000 O - Stymulatory serca, z wyjątkiem części do nich i akcesoriów 
ex 9021 5000 O Stymulatory serca (wszczepiane) 9000000 

9021 90 - Pozostałe : 
9021 9090 O - - Pozostałe 

ex 9021 9090 O Wyposażenie stymulatorów serca 1100000 
ex 9021 9090 O Wyposażenie zastawek serca 400000 
ex 9021 9090 O Wyposażenie zastawek do wodogłowia 200000 

9022 9022 Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promienio-
wanie alfa, beta lub gamma, nawet dla zastosowań medycznych, 
chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z apa-
raturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz 
innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napię-
cia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., 
do prowadzenia badań lub leczenia: 
- Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet dla 

zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub we-
terynaryjnych, włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii: 

9022 11 00 O - - Do celów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub 
weterynaryjnych 

ex 9022 11 00 O Zestaw RTG do angiografii 6000000 
ex 902211 00 O Mammografy 8000000 
ex 9022 11 00 O Zestawy dla pracowni cewnikowania serca 10000000 
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ex 9022 11 00 O Symulatory onkologiczne 2000000 
ex 902211 00 O Tomograf komputerowy (rtg) 25000000 
ex 902211 00 O Tomograf komputerowy NMR (rezonans magnetyczny) 15000000 
ex 9022 11 00 O Densytometr rtg 2000000 

- Aparaty wykorzystujące promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet 
do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych 
i weterynaryjnych, łącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii: 

902221 00 O - - Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych 
lub weterynaryjnych 

ex 902221 00 O Urządzenia do brachyterapii 900000 
ex 902221 00 O Gammakamery 8000000 

9027 9027 Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymet-
ry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); 
przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatośd, 
rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do 
mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światło-
mierzami; mikrotomy: 

902720 - Chromatografy i aparaty do elektroforezy: 
90272010 O - - Chromatografy 

ex 90272010 O Chromatograf gazowy i cieczowy 7500000 
90273000 O - Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w za-

kresie optycznym (promienie ultrafioletowe, widzialne, podczerwo-
ne) 

ex 90273000 O Spektrofotometr absorbcji atomowej 6000000 
90275000 O - Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym 

(promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) 
ex 90275000 O Fotomerty z komputerową analizą 100000 

9027 80 - Pozostałe przyrządy i aparaty: 
- - Elektroniczne: 

90278019 O - - - Pozostałe 
ex 90278019 O Analizatory bakteriologiczne 2400000 
ex 9027 8019 O Analizatory hematologiczne wieloparametrowe 5250000 
ex 90278019 O Analizatory immunoenzymatyczne 1400000 
ex 9027 8019 O Analizatory do badań elektrolitów 5000000 
ex ~027 80 19 O Czytnik do badania moczu 360000 

- - Pozostałe : 
90278099 O - - - Pozostałe 

ex 90278099 O Komputerowe kombajny biochemiczne wieloparametrowe do komplek-
sowych analiz biochemicznych 8740000 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 grudnia 1994 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy 
dla przemysłu farmaceutycznego. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 
71, poz. 312) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyn
genty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się 
preferencyjne zerowe stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w taryfie celnej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


