
1188

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych
i odzie˝owych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla Êrodki ochronne przed
nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektó-
rych towarów tekstylnych i odzie˝owych, zwane dalej
„Êrodkami ochronnymi”, oraz zasady i tryb post´po-
wania w sprawie stosowania tych Êrodków, zwany da-
lej „post´powaniem ochronnym”.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do towarów tekstyl-
nych i odzie˝owych obj´tych listà stanowiàcà za∏àcznik
nr 1 do ustawy.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, b´-
dzie og∏aszaç listy towarów tekstylnych i odzie˝owych
wy∏àczonych spod dzia∏ania ustawy, majàc na wzgl´-
dzie wykonanie zobowiàzaƒ podj´tych przez Rzeczpo-
spolità Polskà w ramach Porozumienia w sprawie tek-
styliów i odzie˝y (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54), zwane-
go dalej „Porozumieniem”, stanowiàcego za∏àcznik do
Porozumienia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´
Handlu (WTO), sporzàdzonego w Marakeszu dnia
15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483). 

4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ wobec towa-
rów, których list´ zawiera za∏àcznik nr 2 do ustawy.

5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
post´powania ochronnego stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

6. W wypadku gdy krajem eksportu towarów tek-
stylnych i odzie˝owych b´dàcych przedmiotem post´-
powania jest cz∏onek WTO, przepisy ustawy stosuje si´
zgodnie z wymogami Porozumienia.

Art. 2. 1. Postanowienia, decyzje i rozporzàdzenia,
o których mowa w ustawie, przed ich wydaniem opi-
niowane sà przez Prezesa Urz´du Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Przepisów art. 106 § 2 i 5 Kodeksu
post´powania administracyjnego nie stosuje si´.

2. Postanowienia, decyzje i rozporzàdzenia, o któ-
rych mowa w ust. 1, obowiàzujà od dnia ich og∏osze-
nia.

3. Obwieszczenia o postanowieniach i decyzjach
wraz z uzasadnieniem sà og∏aszane w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” . 



4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki dor´cza
niezw∏ocznie og∏oszone rozporzàdzenia w∏aÊciwym or-
ganom kraju eksportu, natomiast postanowienia oraz
decyzje dor´cza stronom uczestniczàcym w post´po-
waniu.

5. W wypadku gdy liczba uczestniczàcych stron jest
wi´ksza ni˝ 50, minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e zastàpiç dor´czenie publicznym obwieszcze-
niem w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim.

Art. 3. Przywóz towarów na polski obszar celny
uwa˝a si´ za nadmierny, je˝eli wyst´puje w tak zwi´k-
szonych iloÊciach, ̋ e wyrzàdza powa˝nà szkod´ lub za-
gra˝a wyrzàdzeniem takiej szkody przemys∏owi krajo-
wemu wytwarzajàcemu towar podobny lub towar bez-
poÊrednio konkurencyjny. 

Art. 4. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) towar podobny — towar, który jest jednakowy pod
ka˝dym wzgl´dem w stosunku do towaru obj´tego
post´powaniem ochronnym lub, w razie braku ta-
kiego towaru, inny towar, który, pomimo ̋ e nie jest
jednakowy pod ka˝dym wzgl´dem, ma cechy Êci-
Êle odpowiadajàce cechom towaru obj´tego tym
post´powaniem, 

2) towar bezpoÊrednio konkurencyjny — towar, który,
chocia˝ nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w pkt 1,
ze wzgl´du na mo˝liwoÊç u˝ycia go do tych sa-
mych celów i spe∏niania przez niego tych samych
funkcji oraz ze wzgl´du na jego cen´ mo˝e byç
uznany za substytutywny w odniesieniu do towaru
obj´tego post´powaniem ochronnym,

3) powa˝na szkoda — znaczàce i ogólne pogorszenie
sytuacji przemys∏u krajowego, 

4) zagro˝enie powa˝nà szkodà — sytuacj´, w której na
podstawie faktów ustalono, ̋ e wystàpienie powa˝-
nej szkody jest wysoce prawdopodobne oraz bli-
skie w czasie,

5) przemys∏ krajowy — ogó∏ producentów wytwarza-
jàcych towar podobny lub bezpoÊrednio konkuren-
cyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
tych spoÊród nich, których ∏àczna produkcja towa-
ru podobnego lub bezpoÊrednio konkurencyjnego
stanowi znaczàcà cz´Êç ca∏kowitej produkcji krajo-
wej tego towaru, 

6) kraj eksportu — kraj pochodzenia towaru w rozu-
mieniu przepisów prawa celnego; je˝eli nie mo˝na
ustaliç kraju pochodzenia, jest nim kraj wysy∏ki; za
kraj eksportu nie mo˝e byç uznany kraj, przez któ-
rego obszar towar jest przewo˝ony.

2. Stronami bioràcymi udzia∏ w post´powaniu
ochronnym mogà byç:

1) zagraniczni producenci lub eksporterzy towaru ob-
j´tego post´powaniem ochronnym, krajowi im-
porterzy tego towaru lub organizacje oraz zrzesze-
nia przedsi´biorców, je˝eli wi´kszoÊç ich cz∏onków
jest zagranicznymi producentami lub eksporterami
albo krajowymi importerami danego towaru,

2) w∏aÊciwe organy kraju eksportu,

3) krajowi producenci lub organizacje oraz zrzeszenia
producentów, je˝eli wi´kszoÊç ich cz∏onków jest
producentami towaru podobnego lub bezpoÊred-
nio konkurencyjnego,

4) producenci wykorzystujàcy w procesie produkcji
towar obj´ty post´powaniem lub ich organizacje,
lub organizacje konsumenckie,

5) inne krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub
prawne, które wyka˝à swój bezpoÊredni interes
materialny lub inny prawem chroniony interes
w badanej sprawie.

Rozdzia∏ 2

Ârodki ochronne

Art. 5. 1. Je˝eli w wyniku post´powania ochronne-
go zostanie stwierdzone, ˝e przywóz na polski obszar
celny towarów pochodzàcych z okreÊlonego kraju jest
nadmierny, to wobec towarów pochodzàcych z tego
kraju, dopuszczanych do obrotu na polskim obszarze
celnym, mo˝e zostaç zastosowany Êrodek ochronny.

2. Przy ustanowieniu Êrodka ochronnego:

1) kraje najmniej rozwini´te, b´dàce cz∏onkami WTO,
b´dà traktowane w sposób znacznie bardziej ko-
rzystny ni˝ inne kraje — cz∏onkowie WTO,

2) cz∏onkowie WTO, których wielkoÊç eksportu towa-
ru obj´tego post´powaniem ochronnym jest nie-
wielka w porównaniu z wielkoÊcià eksportu innych
cz∏onków WTO i stanowi niewielkà cz´Êç przywozu
towaru do kraju obj´tego post´powaniem, b´dà
traktowani w sposób bardziej korzystny ni˝ inne
kraje — cz∏onkowie WTO, uwzgl´dniajàcy przysz∏e
mo˝liwoÊci rozwoju ich handlu i zapewniajàcy im
znaczàcà popraw´ dost´pu do rynku.

Art. 6. Ârodek ochronny ustanawia si´ w formie
kontyngentu iloÊciowego w rozumieniu art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob-
rotem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 157,
poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320
i Nr 42, poz. 472). 

Art. 7. W wypadku ustanowienia Êrodka ochronne-
go warunkiem dopuszczenia do obrotu towarów, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2, jest przedstawienie pozwo-
lenia ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, wy-
danego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 grudnia
1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà towa-
rami i us∏ugami.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie ochronne

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wszczyna post´powanie ochronne: 

1) na pisemny wniosek osoby fizycznej lub prawnej al-
bo jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej oso-
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bowoÊci prawnej, wyst´pujàcej na rzecz przemys∏u
krajowego; wniosek uwa˝a si´ za z∏o˝ony na rzecz
przemys∏u krajowego, je˝eli popierajà go produ-
cenci krajowi, których ∏àczna produkcja stanowi co
najmniej 25% produkcji towaru podobnego lub
bezpoÊrednio konkurencyjnego, a wnioskodawca
przedstawi dane i informacje dotyczàce znaczàcej
cz´Êci ∏àcznej produkcji krajowej tego towaru,

2) z urz´du, je˝eli dysponuje danymi uzasadniajàcymi
wszcz´cie post´powania ochronnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci informacje lub dane do-
tyczàce: 

1) wnioskodawcy, 

2) nazwy towaru, wobec którego wnioskowane jest
post´powanie ochronne, 

3) sprzeda˝y towaru podobnego lub bezpoÊrednio
konkurencyjnego produkcji krajowej, 

4) przemys∏u krajowego w zakresie:

a) wielkoÊci produkcji krajowej, 

b) stopnia wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych, 

c) relacji przywozu ogó∏em do produkcji krajowej,

d) stanu zapasów,

e) zysków i strat,

f) eksportu,

g) inwestycji,

h) stanu zatrudnienia, wydajnoÊci i wynagrodze-
nia,

5) udzia∏u produkcji krajowej i importu w rynku,

6) kraju eksportu towaru, 

7) importerów, 

8) ceny towaru przywo˝onego na polski obszar celny, 

9) istnienia zwiàzku przyczynowego zachodzàcego
mi´dzy nadmiernym przywozem towarów na pol-
ski obszar celny a powa˝nà szkodà lub zagro˝e-
niem wyrzàdzenia takiej szkody przemys∏owi krajo-
wemu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1, a tak˝e sposób jego z∏o˝enia,
uwzgl´dniajàc dane, o których mowa w ust. 2.

4. W wypadku gdy wniosek nie spe∏nia wymogów
okreÊlonych zgodnie z ust. 2 i 3 lub przedstawione da-
ne oka˝à si´ niewystarczajàce, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki, nie póêniej ni˝ w terminie 15 dni od
dnia wp∏yni´cia wniosku, wzywa wnioskodawc´, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, do
usuni´cia braków w wyznaczonym terminie, nie krót-
szym ni˝ 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie

nieusuni´cia braków w wyznaczonym terminie mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e, gdy uzasad-
niajà to okolicznoÊci sprawy, wyznaczyç dodatkowy
termin do usuni´cia braków.

5. Za dat´ wp∏ywu wniosku, o którym mowa
w ust. 4, uznaje si´ dat´ wp∏ywu wniosku, w którym
usuni´to braki.

6. W wypadku wycofania wniosku przez wniosko-
dawc´ przed wydaniem postanowienia o wszcz´ciu
post´powania ochronnego, post´powania nie wszczy-
na si´.

7. Je˝eli wnioskodawca wycofa wniosek po 
wszcz´ciu post´powania ochronnego, minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia,
umorzy post´powanie, chyba ̋ e narusza∏oby to interes
publiczny.

8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przy-
s∏uguje za˝alenie.

Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w terminie 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku, wydaje po-
stanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania
ochronnego, je˝eli:

1) informacje i dane zawarte we wniosku wskazujà, ̋ e
nie zachodzà warunki, o których mowa w art. 3,

2) wymaga tego interes publiczny.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje za˝alenie. 

Art. 10. Je˝eli z Porozumienia wynika obowiàzek
zawiadamiania strony (stron) i Organu Kontrolnego 
do Spraw Tekstyliów WTO, zwanego dalej „TMB”,
o wszcz´ciu post´powania ochronnego, minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki powiadomi strony i TMB.

Art. 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wszczyna, w drodze postanowienia, post´powanie
ochronne, je˝eli informacje oraz dane, którymi dyspo-
nuje, wskazujà, ˝e zachodzà przes∏anki, o których mo-
wa w art. 3.

2. W wypadku post´powania wszczynanego na
wniosek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje postanowienie
o wszcz´ciu post´powania ochronnego, nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od daty wp∏yni´cia wniosku.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci:

1) dat´ wszcz´cia post´powania,

2) oznaczenie wnioskodawcy,

3) nazw´ towaru, opis towaru i kod taryfy celnej,

4) nazw´ kraju eksportu towaru,

5) okreÊlenie krajowego towaru podobnego lub bez-
poÊrednio konkurencyjnego wobec towaru obj´te-
go post´powaniem,

Dziennik Ustaw Nr 110 — 8391 — Poz. 1188



6) okreÊlenie skali wzrostu przywozu towaru obj´tego
post´powaniem, zarówno w wielkoÊciach bez-
wzgl´dnych, jak i w stosunku do produkcji krajo-
wej,

7) okreÊlenie czynników, które stanowià podstaw´
ustaleƒ dotyczàcych powa˝nej szkody oraz zwiàzku
przyczynowego,

8) okreÊlenie okresu badanego,

9) harmonogram post´powania, w tym:

a) termin, w którym strony powinny zg∏osiç swój
udzia∏ w post´powaniu,

b) termin posiedzenia wyjaÊniajàcego, o ile zacho-
dzi potrzeba jego zwo∏ania,

c) przewidywany termin zakoƒczenia post´powa-
nia.

4. Przed wydaniem postanowienia o wszcz´ciu po-
st´powania ochronnego informacje w tej sprawie nie
b´dà podane do wiadomoÊci publicznej.

5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki do-
puszcza do udzia∏u w post´powaniu ochronnym stro-
n´, która uprawdopodobni, ̋ e niedotrzymanie terminu
okreÊlonego w art. 11 ust. 3 pkt 9 lit. a) nastàpi∏o z przy-
czyny od niej niezale˝nej.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e wezwaç strony do dostarczenia w wyznaczonym
terminie informacji lub do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, je˝eli
jest to niezb´dne dla prowadzonego post´powania
ochronnego.

2. Je˝eli strona odmawia udzielenia w wyznaczo-
nym terminie informacji lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, lub w inny sposób utrudnia post´-
powanie ochronne, ustaleƒ dokonuje si´ na podstawie
dost´pnych organowi prowadzàcemu post´powanie
danych i informacji.

3. Je˝eli w toku post´powania zostanie ustalone, ̋ e
przedstawione informacje lub wyjaÊnienia sà niepraw-
dziwe lub mylàce, to takie informacje lub wyjaÊnienia
pomija si´ w post´powaniu ochronnym.

Art. 14. 1. Strony w toku post´powania ochronne-
go mogà sk∏adaç wyjaÊnienia, zg∏aszaç wnioski oraz
dostarczaç dowody na ich poparcie.

2. WyjaÊnienia i informacje przekazane ustnie,
w toku post´powania ochronnego, mogà byç dopusz-
czone jako dowód, o ile zostanà utrwalone w formie
protoko∏u w∏àczonego do akt sprawy.

Art. 15. 1. W celu ustalenia, czy wzrost przywozu to-
waru obj´tego post´powaniem wyrzàdzi∏ powa˝nà
szkod´ lub te˝ zagra˝a rzeczywiÊcie wyrzàdzeniem ta-
kiej szkody, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
zbada w toku post´powania ochronnego, w szczegól-
noÊci:

1) wielkoÊç i tempo wzrostu przywozu ogó∏em w ilo-
Êciach bezwzgl´dnych, w tym z kraju, z którego na-
stàpi∏ nadmierny przywóz, oraz stosunek wielkoÊci
przywozu z tego kraju do przywozu ogó∏em oraz do
wielkoÊci krajowej produkcji lub konsumpcji,

2) wp∏yw przywozu na sytuacj´ producentów krajo-
wych towaru podobnego lub bezpoÊrednio konku-
rencyjnego, wyra˝ajàcy si´ w zmianach:

a) wielkoÊci produkcji, 

b) stopnia wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych, 

c) stanu zapasów, 

d) poziomu sprzeda˝y,

e) udzia∏u w rynku krajowym towarów obj´tych po-
st´powaniem,

f) wysokoÊci cen towaru podobnego lub bezpo-
Êrednio konkurencyjnego na rynku krajowym
(obni˝enie cen lub zapobie˝enie wzrostowi cen,
które nastàpi∏y w normalnych okolicznoÊciach),

g) wysokoÊci zysku lub straty, 

h) rozmiarów inwestycji, 

i) stanu zatrudnienia, 

j) wydajnoÊci pracy, 

k) wysokoÊci wynagrodzenia, 

l) rozmiarów eksportu,

3) istnienie zwiàzku przyczynowego pomi´dzy przy-
wozem towarów na polski obszar celny a sytuacjà
krajowych producentów, o której mowa w pkt 2.

2. W celu stwierdzenia, czy przywóz towaru obj´te-
go post´powaniem ochronnym zagra˝a wyrzàdzeniem
powa˝nej szkody przemys∏owi krajowemu, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki zbada: 

1) wielkoÊç i tempo wzrostu przywozu na polski ob-
szar celny towaru obj´tego post´powaniem
ochronnym,

2) mo˝liwoÊci eksportowe kraju eksportu towaru ob-
j´tego post´powaniem ochronnym i prawdopodo-
bieƒstwo wykorzystania tych mo˝liwoÊci dla
zwi´kszenia przywozu na polski obszar celny.

3. W toku post´powania ochronnego minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki zbada tak˝e czynniki inne
ni˝ przywóz, które wyrzàdzi∏y lub mog∏y wyrzàdziç po-
wa˝nà szkod´ przemys∏owi krajowemu lub przyczyni∏y
si´ do powstania takiej szkody. Stwierdzona szkoda
wyrzàdzona przez te czynniki nie b´dzie przypisywana
przywozowi.

Art. 16. W wypadku gdy zgromadzony materia∏ da-
je podstaw´ do uznania, ˝e powsta∏a powa˝na szkoda
lub istnieje groêba powstania powa˝nej szkody, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki wystàpi z wnio-
skiem do w∏aÊciwego organu kraju eksportu o podj´-
cie konsultacji majàcych na celu osiàgni´cie porozu-
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mienia odnoÊnie do ustanowienia Êrodka ochronnego
dla towarów obj´tych post´powaniem ochronnym.

Art. 17. 1. W toku prowadzonego post´powania
ochronnego mogà byç zwo∏ywane posiedzenia w celu
wyjaÊnienia budzàcych wàtpliwoÊci okolicznoÊci oraz
faktów stanowiàcych przedmiot badania. 

2. Posiedzeniu przewodniczy wyznaczony przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki pracownik mi-
nisterstwa. Ustala on porzàdek posiedzenia, kieruje je-
go przebiegiem oraz sporzàdza protokó∏ z przeprowa-
dzonego posiedzenia.

3. Termin posiedzenia powinien byç tak wyznaczo-
ny, aby informacja o jego zwo∏aniu umo˝liwi∏a stro-
nom, których obecnoÊç jest uzasadniona, przygotowa-
nie do udzia∏u w posiedzeniu.

Art. 18. 1. Protokó∏, o którym mowa w art. 17 ust. 2,
sporzàdza si´ tak, aby z niego wynika∏o, jakie budzàce
wàtpliwoÊci okolicznoÊci oraz fakty stanowiàce przed-
miot badania zosta∏y omówione i wyjaÊnione, kto
i w jakim charakterze sk∏ada∏ wyjaÊnienia, jakie uwagi
zg∏osi∏y obecne na posiedzeniu strony.

2. Protokó∏ dor´cza si´ niezw∏ocznie uczestniczà-
cym w posiedzeniu stronom.

3. Stronom, o których mowa w ust. 2, przys∏uguje
prawo do zg∏aszania na piÊmie zastrze˝eƒ, w terminie
7 dni od dnia dor´czenia protoko∏u. Zastrze˝enie po-
winno zawieraç uzasadnienie wraz z danymi i informa-
cjami na jego poparcie.

Art. 19. 1. Je˝eli w wyniku post´powania ochron-
nego minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki stwier-
dzi, ˝e przywóz na polski obszar celny jest nadmierny,
to wobec przywozu takiego towaru, po konsultacjach
z w∏aÊciwym organem kraju eksportu, ustanowi,
w drodze rozporzàdzenia, Êrodek ochronny. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje
rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem 90 dni od dnia wystàpienia z wnio-
skiem do w∏adz kraju eksportu o podj´cie konsultacji
i nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 60 dni od tej daty, z za-
strze˝eniem art. 22. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli w wyniku
konsultacji osiàgni´to porozumienie w sprawie zasad-
noÊci ustanowienia w innym terminie Êrodka ochron-
nego wobec towarów obj´tych post´powaniem. 

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no w szczególnoÊci okreÊlaç:

1) nazw´ kraju eksportu,

2) nazw´ towaru, opis towaru i kod taryfy celnej,

3) okres, na jaki ustanowiono Êrodek ochronny, jego
wielkoÊç i sposób rozdysponowania,

4) warunki liberalizacji, je˝eli Êrodek ochronny zosta∏
ustanowiony na okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

5. Ârodek ochronny mo˝e byç ustanowiony na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub do czasu wy∏àczenia z li-
sty towarów tekstylnych i odzie˝owych, o której mowa
w art. 1 ust. 2, w zale˝noÊci od tego, co nastàpi wcze-
Êniej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
uchyliç lub zmieniç rozporzàdzenie o ustanowieniu
Êrodka ochronnego, je˝eli TMB uzna, ˝e ustanowienie
Êrodka ochronnego nie by∏o zasadne.

7. Ârodka ochronnego nie stosuje si´ w odniesie-
niu do towaru obj´tego kontraktami zawartymi przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, pod warunkiem ˝e dokumenty przewozowe
zosta∏y wystawione przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia, a towar zosta∏ przywieziony na polski ob-
szar celny nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie tego rozporzàdzenia.

Art. 20. 1. WielkoÊç kontyngentu, stanowiàcego
Êrodek ochronny, nie mo˝e byç ni˝sza od wielkoÊci
przywozu towaru w okresie 12 miesi´cy, koƒczàcym
si´ na 2 miesiàce przed wystàpieniem do w∏adz kraju
eksportu z wnioskiem, o którym mowa w art. 16. 

2. W wypadku ustanowienia Êrodka ochronnego
obowiàzujàcego d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy, poziom kon-
tyngentu dla ka˝dego nast´pnego roku b´dzie wy˝szy
o co najmniej 6% ni˝ dla roku poprzedniego.

3. Na wniosek w∏aÊciwego organu kraju eksportu
wielkoÊç kontyngentu, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç zwi´kszona:

1) w drugim roku o nie wi´cej ni˝ 5% kontyngentu ro-
ku nast´pnego,

2) w drugim i trzecim roku — o wielkoÊç niewykorzy-
stanych kontyngentów lat poprzednich.

4. Zwi´kszenia, o których mowa w ust. 3, nie mogà
w ka˝dym roku przekraczaç ∏àcznie 10% kontyngentu
dla danego roku.

5. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 3, dopusz-
czalne jest po dokonaniu oceny jego wp∏ywu na sytu-
acj´ przemys∏u krajowego.

Art. 21. Je˝eli w wyniku post´powania ochronnego
zostanie stwierdzone, ˝e:

1) przywóz na polski obszar celny towarów obj´tych
post´powaniem nie wyrzàdzi∏ powa˝nej szkody
przemys∏owi krajowemu ani nie zagra˝a powsta-
niem takiej szkody lub

2) przemawia za tym interes publiczny,

minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje decy-
zj´ o zakoƒczeniu post´powania ochronnego bez za-
stosowania Êrodka ochronnego.

Art. 22. 1. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, gdy powa˝na szkoda mog∏aby staç si´ trudna do
naprawienia wskutek opóênienia wprowadzenia Êrod-
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ka ochronnego, minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e wprowadziç Êrodek ochronny przed podj´ciem
konsultacji, o których mowa w art. 16.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
uchyliç albo zmieniç Êrodek ochronny wprowadzony
na podstawie ust. 1, je˝eli w wyniku konsultacji, o któ-
rych mowa w art. 16, uzna, ̋ e wymaga tego interes pu-
bliczny.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie w sprawie obejÊcia Êrodka ochronnego

Art. 23. 1. Je˝eli nastàpi∏o naruszenie zasad realiza-
cji ustanowionego kontyngentu poprzez prze∏adunek,
zmian´ kierunku przywozu, fa∏szowanie Êwiadectw po-
chodzenia lub innych oficjalnych dokumentów, co
sprawi∏o, ˝e towar zosta∏ dopuszczony do obrotu na
polskim obszarze celnym z naruszeniem ustanowio-
nych ograniczeƒ, minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki wystàpi bezzw∏ocznie do w∏aÊciwego organu kra-
ju eksportu o podj´cie konsultacji w celu likwidacji po-
wsta∏ych nieprawid∏owoÊci.

2. Konsultacje b´dà prowadzone w okresie 30 dni
od dnia dor´czenia wniosku.

3. W wypadku nieprzystàpienia przez stron´, w ter-
minie okreÊlonym w ust. 2, do konsultacji lub je˝eli
konsultacje nie doprowadzà do pozytywnych rezulta-
tów, zostanà zastosowane Êrodki majàce na celu prze-
ciwdzia∏anie naruszaniu ustalonych ograniczeƒ.

Art. 24. 1. Ârodki, o których mowa w art. 23 ust. 3,
polegajà na:

1) wprowadzeniu przez Rad´ Ministrów zakazu przy-
wozu towaru na polski obszar celny na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏u-
gami albo 

2) ustanowieniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki op∏aty celnej dodatkowej, albo

3) pomniejszeniu obowiàzujàcego kontyngentu
o iloÊç towaru dopuszczonego do obrotu na pol-
skim obszarze celnym z pomini´ciem kontyngentu.

2. Op∏ata celna dodatkowa, o której mowa w ust. 1
pkt 2, stanowi nale˝noÊç celnà przywozowà w rozumie-
niu przepisów prawa celnego.

3. Wymiaru i poboru op∏aty celnej dodatkowej do-
konuje organ celny.

Art. 25. 1. W wypadku ustanowienia kontyngentu
warunkiem dopuszczenia do obrotu towaru klasyfiko-
wanego wed∏ug takiego kodu taryfy celnej, jak towar
obj´ty Êrodkiem ochronnym, jest udokumentowanie
pochodzenia towaru na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach prawa celnego. Je˝eli warunek ten nie zostanie
spe∏niony, przepis art. 59 Kodeksu celnego stosuje si´
odpowiednio. 

2. Je˝eli ustanowiona zostanie op∏ata celna dodat-
kowa, warunkiem dopuszczenia do obrotu towaru kla-
syfikowanego wed∏ug takiego kodu taryfy celnej, jak
towar obj´ty Êrodkiem ochronnym, jest udokumento-
wanie pochodzenia towaru na zasadach okreÊlonych
w przepisach prawa celnego. Je˝eli warunek ten nie zo-
stanie spe∏niony, stosuje si´ op∏at´ celnà dodatkowà.

3. Do op∏aty celnej dodatkowej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 31 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem to-
warów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477).

Rozdzia∏ 5

Kontrola Naczelnego Sàdu Administracyjnego

Art. 26. 1. Decyzje ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki wydane w post´powaniu ochronnym oraz
postanowienia tego organu o: pozostawieniu wniosku
o wszcz´cie post´powania ochronnego bez rozpozna-
nia, umorzeniu post´powania ochronnego, odmowie
wszcz´cia post´powania ochronnego i zakoƒczeniu
post´powania ochronnego bez zastosowania Êrodka
ochronnego podlegajà zaskar˝eniu przez stron´ do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego w przypadku ich
niezgodnoÊci z prawem, w terminie 30 dni od dnia do-
r´czenia aktu. 

2. Wniesienie i rozpoznanie skargi nast´puje w try-
bie okreÊlonym ustawà z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2,
poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz.1070
i Nr 101, poz. 1113), z wy∏àczeniem przepisów art. 34. 

3. Wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskar˝onego
postanowienia, chyba ˝e sàd tak postanowi.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

Art. 27. Post´powanie wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy podlega
rozpatrzeniu wed∏ug dotychczasowych przepisów. 

Art. 28. Traci moc ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r.
o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski
obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie˝o-
wych (Dz. U. Nr 157, poz. 1029).

Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (poz. 1188)

Za∏àcznik nr 1

LISTA TOWARÓW TEKSTYLNYCH I ODZIE˚OWYCH,KTÓRE MOGÑ BYå OBJ¢TE ÂRODKAMI OCHRONNYMI

Nr Zharmonizo-
wanego
systemu 

okreÊlania
i kodowania 

towarów (HS)

Opis produktu

1 2

Dzia∏ 51 We∏na, cienka lub gruba sierÊç zwierz´ca; prz´dza i tkanina z w∏osia koƒskiego

5105 10 We∏na zgrzeblona

5105 29 Czesanka we∏niana i pozosta∏e we∏ny czesane, inne ni˝ czesana we∏na ci´ta

5105 30 Cienka sierÊç zwierz´ca, zgrzeblona lub czesana

5106 10 Prz´dza z we∏ny zgrzeblonej, zawierajàca 85% lub wi´cej masy we∏ny, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5106 20 Prz´dza z we∏ny zgrzeblonej, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy we∏ny, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5107 10 Prz´dza z we∏ny czesanej, zawierajàca 85% lub wi´cej masy we∏ny, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5108 10 Prz´dza z cienkiej sierÊci zwierz´cej zgrzeblonej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5108 20 Prz´dza z cienkiej sierÊci zwierz´cej czesanej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5109 10 Prz´dza z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, zawierajàca 85% lub wi´cej masy we∏ny lub
cienkiej sierÊci zwierz´cej, przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5109 90 Prz´dza z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy we∏ny lub
cienkiej sierÊci zwierz´cej, przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5110 00 Prz´dza z grubej sierÊci zwierz´cej i prz´dza z w∏osia koƒskiego

5111 11 Tkaniny ze zgrzeblonej we∏ny lub zgrzeblonej sierÊci zwierz´cej cienkiej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 300 g/m2

5111 19 Tkaniny ze zgrzeblonej we∏ny lub zgrzeblonej sierÊci zwierz´cej cienkiej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 300 g/m2

5111 20 Tkaniny ze zgrzeblonej we∏ny lub zgrzeblonej sierÊci zwierz´cej cienkiej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
z w∏óknami sztucznymi ciàg∏ymi

5111 30 Tkaniny ze zgrzeblonej we∏ny lub zgrzeblonej sierÊci zwierz´cej cienkiej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
z w∏óknami sztucznymi ci´tymi

5111 90 Tkaniny ze zgrzeblonej we∏ny lub zgrzeblonej sierÊci zwierz´cej cienkiej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, pozosta∏e

5112 11 Tkaniny z we∏ny czesankowej lub cienkiej sierÊci zwierz´cej czesankowej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 200 g/m2

5112 19 Tkaniny z we∏ny czesankowej lub cienkiej sierÊci zwierz´cej czesankowej, zawierajàce 85%
lub wi´cej masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 200 g/m2

5112 20 Tkaniny z we∏ny czesankowej lub cienkiej sierÊci zwierz´cej czesankowej, zawierajàce
mniej ni˝ 85% masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
ze sztucznymi w∏óknami ciàg∏ymi
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5112 30 Tkaniny z we∏ny czesankowej lub cienkiej sierÊci zwierz´cej czesankowej, zawierajàce
mniej ni˝ 85% masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
ze sztucznymi w∏óknami ci´tymi

5112 90 Tkaniny z we∏ny czesankowej lub cienkiej sierÊci zwierz´cej czesankowej, zawierajàce
mniej ni˝ 85% masy we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, pozosta∏e

5113 00 Tkaniny z grubej sierÊci zwierz´cej lub w∏osia koƒskiego

Dzia∏ 52 Bawe∏na

5204 11 Nici bawe∏niane do szycia, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nieprzeznaczone do
sprzeda˝y detalicznej

5204 19 Nici bawe∏niane do szycia, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nieprzeznaczone do
sprzeda˝y detalicznej

5204 20 Nici bawe∏niane do szycia, przeznaczone do sprzeda˝y detalicznej

5205 11 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej 714,29 decyteksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5205 12 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 13 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 14 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decy-
teksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 15 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej

5205 21 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej 714,29 decyteksów lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5205 22 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 714,29 decyteksów, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 de-
cyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 23 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 24 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decytek-
sów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5205 26 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej poni˝ej 125 decyteksów, lecz nie mniejszej ni˝
106,38 decyteksów (o numerze metrycznym powy˝ej 80, ale nieprzekraczajàcym numeru
metrycznego 94 dla prz´dzy pojedynczej)

5205 27 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej poni˝ej 106,38 decyteksów, lecz nie mniejszej
ni˝ 83,33 decyteksów (o numerze metrycznym powy˝ej 94, lecz nieprzekraczajàcym nume-
ru metrycznego 120)

5205 28 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej mniejszej ni˝ 83,33 decyteksów (o numerze me-
trycznym powy˝ej 120)

5205 31 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej 714,29
decyteksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a
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5205 32 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5205 33 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5205 34 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y de-
talicznej, pozosta∏a

5205 35 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5205 41 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej 714,29 decy-
teksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5205 42 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5205 43 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5205 44 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y de-
talicznej, pozosta∏a

5205 46 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej 125 decyteksów,
lecz nie mniejszej ni˝ 106,38 decyteksów (o numerze metrycznym powy˝ej 80, lecz nieprze-
kraczajàcym numeru metrycznego 94 dla prz´dzy pojedynczej), pozosta∏a

5205 47 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej 106,38 decytek-
sów, ale nie mniejszej ni˝ 83,33 decyteksów (o numerze metrycznym powy˝ej 94, lecz nie-
przekraczajàcym numeru metrycznego 120 dla prz´dzy pojedynczej), pozosta∏a

5205 48 Prz´dza bawe∏niana, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej 83,33 decyteksów
(o numerze metrycznym powy˝ej 120, dla prz´dzy pojedynczej), pozosta∏a

5206 11 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej 714,29 decyteksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5206 12 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 13 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 14 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decy-
teksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 15 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien nie-
czesanych, o masie jednostkowej poni˝ej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej
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5206 21 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej 714,29 decyteksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprzeda-
˝y detalicznej

5206 22 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 23 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 24 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decytek-
sów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5206 25 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, pojedyncza z w∏ókien cze-
sanych, o masie jednostkowej poni˝ej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y de-
talicznej

5206 31 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej 714,29
decyteksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5206 32 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5206 33 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
232,56 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5206 34 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y de-
talicznej, pozosta∏a

5206 35 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien nieczesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5206 41 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej 714,29 decy-
teksa lub wi´kszej, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5206 42 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 232,56 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej, pozosta∏a

5206 43 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana wielo-
krotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej 232,56 decytek-
sa, lecz nie mniejszej ni˝ 192,31 decyteksa, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5206 44 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej
192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej ni˝ 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y de-
talicznej, pozosta∏a

5206 45 Prz´dza bawe∏niana, zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, nitkowana lub nitkowana
wielokrotnie, z w∏ókien czesanych, o masie jednostkowej prz´dzy pojedynczej poni˝ej 125
decyteksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej, pozosta∏a

5207 10 Prz´dza bawe∏niana (inna ni˝ nici do szycia), zawierajàca 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej
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5207 90 Prz´dza bawe∏niana (inna ni˝ nici do szycia), zawierajàca mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny,
przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5208 11 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 100 g/m2, niebielone

5208 12 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej przekraczajàcej 100 g/m2, lecz nieprzekraczajàcej 200 g/m2, niebielo-
ne

5208 13 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, niebielone

5208 19 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, niebielone

5208 21 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 100 g/m2, bielone

5208 22 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej przekraczajàcej 100 g/m2, lecz nieprzekraczajàcej 200 g/m2, bielone

5208 23 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, bielone

5208 29 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, bielone

5208 31 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 100 g/m2, barwione

5208 32 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej przekraczajàcej 100 g/m2, lecz nieprzekraczajàcej 200 g/m2, barwione

5208 33 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, barwione

5208 39 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, barwione

5208 41 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej100 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5208 42 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej przekraczajàcej 100 g/m2, lecz nieprzekraczajàcej 200 g/m2, z prz´dzy
o ró˝nych barwach

5208 43 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5208 49 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5208 51 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 100 g/m2, drukowane

5208 52 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o
masie jednostkowej przekraczajàcej 100 g/m2, lecz nieprzekraczajàcej 200 g/m2, drukowane

5208 53 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, drukowane

5208 59 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, drukowane

5209 11 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, niebielone

5209 12 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej ponad 200 g/m2, niebielone
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5209 19 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej ponad 200 g/m2, niebielone

5209 21 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, bielone

5209 22 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej ponad 200 g/m2, bielone

5209 29 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej ponad 200 g/m2, bielone

5209 31 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, barwione

5209 32 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej ponad 200 g/m2, barwione

5209 39 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej ponad 200 g/m2, barwione

5209 41 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5209 42 Tkaniny drelichowe z bawe∏ny, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jed-
nostkowej ponad 200 g/m2

5209 43 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, inne ni˝ drelich, zawierajàce 85% lub wi´cej masy
bawe∏ny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5209 49 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej ponad 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5209 51 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny,
o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, drukowane

5209 52 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o ma-
sie jednostkowej ponad 200 g/m2, drukowane

5209 59 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy bawe∏ny, o masie jednost-
kowej ponad 200 g/m2, drukowane

5210 11 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej
ni˝ 200 g/m2, niebielone

5210 12 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝
200 g/m2, niebielone

5210 19 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 200 g/m2,
niebielone

5210 21 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej
ni˝ 200 g/m2, bielone

5210 22 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝
200 g/m2, bielone

5210 29 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 200 g/m2,
bielone

5210 31 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej
ni˝ 200 g/m2, barwione
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5210 32 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝
200 g/m2, barwione

5210 39 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 200 g/m2,
barwione

5210 41 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej
ni˝ 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5210 42 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝
200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5210 49 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 200 g/m2,
z prz´dzy o ró˝nych barwach

5210 51 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej
ni˝ 200 g/m2, drukowane

5210 52 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝
200 g/m2, drukowane

5210 59 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 200 g/m2,
drukowane

5211 11 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad
200 g/m2, niebielone

5211 12 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2,
niebielone

5211 19 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, niebielo-
ne

5211 21 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad
200 g/m2, bielone

5211 22 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2,
bielone

5211 29 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, bielone

5211 31 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad
200 g/m2, barwione

5211 32 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2,
barwione

5211 39 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, barwione

5211 41 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad
200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach
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5211 42 Tkaniny drelichowe z bawe∏ny, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2

5211 43 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, inne ni˝ drelich, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy
bawe∏ny, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej
ponad 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5211 49 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, z prz´dzy
o ró˝nych barwach

5211 51 Tkaniny bawe∏niane o splocie p∏óciennym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad
200 g/m2, drukowane

5211 52 Tkaniny bawe∏niane o splocie skoÊnym, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, miesza-
ne g∏ównie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2,
drukowane

5211 59 Pozosta∏e tkaniny bawe∏niane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy bawe∏ny, mieszane g∏ów-
nie lub wy∏àcznie z w∏óknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, drukowa-
ne

5212 11 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, niebielone

5212 12 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, bielone

5212 13 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, barwione

5212 14 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, z prz´dzy
o ró˝nych barwach

5212 15 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej 200 g/m2, drukowane

5212 21 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej przekraczajàcej 200 g/m2, niebielone

5212 22 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej przekraczajàcej 200 g/m2, bielone

5212 23 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej przekraczajàcej 200 g/m2, barwione

5212 24 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej przekraczajàcej 200 g/m2, z prz´dzy o ró˝-
nych barwach

5212 25 Inne tkaniny bawe∏niane, o masie jednostkowej przekraczajàcej 200 g/m2, drukowane

Dzia∏ 53 Inne roÊlinne materia∏y w∏ókiennicze, prz´dza papierowa i tkaniny z prz´dzy papierowej

5306 10 Prz´dza lniana, pojedyncza

5306 20 Prz´dza lniana nitkowana lub nitkowana wielokrotnie

5307 20 Prz´dza z juty lub innych ∏ykowatych w∏ókien prz´dnych, nitkowana lub nitkowana wielo-
krotnie

5308 20 Prz´dza z konopi naturalnych 

5309 11 Tkaniny lniane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy lnu, niebielone lub bielone

5309 19 Tkaniny lniane, zawierajàce 85% lub wi´cej masy lnu, inne ni˝ niebielone lub bielone

5309 21 Tkaniny lniane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy lnu, niebielone lub bielone

5309 29 Tkaniny lniane, zawierajàce mniej ni˝ 85% masy lnu, inne ni˝ niebielone lub bielone

5310 10 Tkaniny z juty lub innych ∏ykowatych w∏ókien prz´dnych, niebielone

5310 90 Tkaniny z juty lub innych ∏ykowatych w∏ókien prz´dnych, inne ni˝ niebielone

Dzia∏ 54 W∏ókna chemiczne ciàg∏e

5401 10 Nici do szycia z w∏ókien ciàg∏ych syntetycznych

5401 20 Nici do szycia z w∏ókien ciàg∏ych przetworzonych
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5402 10 Prz´dza o du˝ej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie (inna ni˝ nici do szycia), z nylonu lub innych
poliamidów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 20 Prz´dza o du˝ej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie (inna ni˝ nici do szycia), z poliestrów, nie-
przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 31 Pozosta∏a prz´dza teksturowana z nylonu lub innych poliamidów, o masie jednostkowej
prz´dzy pojedynczej do 50 teksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 32 Pozosta∏a prz´dza teksturowana z nylonu lub innych poliamidów, o masie jednostkowej
prz´dzy pojedynczej ponad 50 teksów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 33 Pozosta∏a prz´dza teksturowana z poliestrów, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 39 Pozosta∏a prz´dza teksturowana z w∏ókien ciàg∏ych syntetycznych, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5402 41 Pozosta∏a prz´dza, pojedyncza, nieskr´cana, z nylonu lub innych poliamidów, nieprzezna-
czona do sprzeda˝y detalicznej

5402 42 Pozosta∏a prz´dza z poliestrów, pojedyncza, cz´Êciowo orientowana, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5402 43 Pozosta∏a prz´dza z poliestrów, pojedyncza, nieskr´cana, nieprzeznaczona do sprzeda˝y
detalicznej

5402 49 Pozosta∏a prz´dza z w∏ókien ciàg∏ych syntetycznych, nieskr´cana, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5402 51 Prz´dza z nylonu lub innych poliamidów, pojedyncza, o skr´cie przekraczajàcym 50 obro-
tów na metr, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 52 Prz´dza z poliestrów, pojedyncza, o skr´cie przekraczajàcym 50 obrotów na metr, nieprze-
znaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 59 Pozosta∏a prz´dza z w∏ókien ciàg∏ych syntetycznych, pojedyncza, o skr´cie przekraczajàcym
50 obrotów na metr, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 61 Pozosta∏a prz´dza, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z nylonu lub innych poliamidów,
nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5402 62 Pozosta∏a prz´dza, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z poliestrów, nieprzeznaczona
do sprzeda˝y detalicznej

5402 69 Pozosta∏a prz´dza z w∏ókien ciàg∏ych syntetycznych, nitkowana lub nitkowana wielokrot-
nie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5403 10 Prz´dza z jedwabiu wiskozowego (inna ni˝ nici do szycia), o du˝ej wytrzyma∏oÊci na rozcià-
ganie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5403 31 Pozosta∏a prz´dza, pojedyncza, z jedwabiu wiskozowego, nieskr´cana, nieprzeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5403 32 Pozosta∏a prz´dza, pojedyncza, z jedwabiu wiskozowego, o skr´cie przekraczajàcym 120
obrotów na metr, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5403 33 Pozosta∏a prz´dza, pojedyncza, z octanu celulozy, nieskr´cana, nieprzeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5404 90 Pasek i podobne z syntetycznych materia∏ów w∏ókienniczych o pozornej szerokoÊci nie-
przekraczajàcej 5 mm

5405 00 Przetworzone w∏ókno pojedyncze o masie jednostkowej 67 decyteksów lub wi´kszej, które-
go ˝aden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek lub podobne z prze-
tworzonego materia∏u w∏ókienniczego o pozornej szerokoÊci nieprzekraczajàcej 5 mm

5406 20 Prz´dza z przetworzonego w∏ókna ciàg∏ego (inna ni˝ nici do szycia), przeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5407 10 Tkaniny z prz´dzy o wysokiej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z nylonu lub innych poliami-
dów lub z poliestrów
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5407 20 Tkaniny wykonane z pasków lub podobnego materia∏u z syntetycznych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

5407 30 Tkaniny wyszczególnione w uwadze 9 do sekcji XI (warstwy równoleg∏ej prz´dzy syntetycz-
nej)

5407 41 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna ciàg∏ego z nylonu lub innych
poliamidów, niebielone lub bielone

5407 42 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna ciàg∏ego z nylonu lub innych
poliamidów, barwione

5407 43 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna ciàg∏ego z nylonu lub innych
poliamidów, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5407 44 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna ciàg∏ego z nylonu lub innych
poliamidów, drukowane

5407 51 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% i wi´cej masy teksturowanego w∏ókna poliestrowego,
niebielone lub bielone

5407 52 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% i wi´cej masy teksturowanego w∏ókna poliestrowego,
barwione

5407 53 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% i wi´cej masy teksturowanego w∏ókna poliestrowego,
z prz´dzy o ró˝nych barwach

5407 54 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce 85% i wi´cej masy teksturowanego w∏ókna poliestrowego,
drukowane

5407 61 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce w masie 85% lub wi´cej w∏ókna poliestrowego nieteksturo-
wanego

5407 69 Pozosta∏e tkaniny, zawierajàce w masie 85% lub wi´cej pozosta∏ego w∏ókna poliestrowego

5407 71 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% i wi´cej masy w∏ókna syntetycznego, niebielone lub
bielone

5407 72 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% i wi´cej masy w∏ókna syntetycznego, barwione

5407 73 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% i wi´cej masy w∏ókna syntetycznego, z w∏ókien o ró˝-
nych barwach

5407 74 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% i wi´cej masy w∏ókna syntetycznego, drukowane

5407 81 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce do 85% masy w∏ókna syntetycznego, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z bawe∏nà, niebielone lub bielone

5407 82 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce do 85% masy w∏ókna syntetycznego, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z bawe∏nà, barwione

5407 83 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce do 85% masy w∏ókna syntetycznego, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z bawe∏nà, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5407 84 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce do 85% masy w∏ókna syntetycznego, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z bawe∏nà, drukowane

5407 91 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna syntetycznego, niebielone lub bielone

5407 92 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna syntetycznego, barwione

5407 93 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna syntetycznego, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5407 94 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna syntetycznego, drukowane

5408 10 Tkaniny wykonane z prz´dzy o du˝ej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z jedwabiu wiskozowe-
go

5408 21 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna przetworzonego lub paska, lub
podobnego materia∏u, niebielone lub bielone

5408 22 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna przetworzonego lub paska, lub
podobnego materia∏u, barwione
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5408 23 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna przetworzonego lub paska, lub
podobnego materia∏u, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5408 24 Pozosta∏e tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy w∏ókna przetworzonego lub paska, lub
podobnego materia∏u, drukowane

5408 31 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna przetworzonego, bielone lub niebielone

5408 32 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna przetworzonego, barwione

5408 33 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna przetworzonego, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5408 34 Pozosta∏e tkaniny z w∏ókna przetworzonego, drukowane

Dzia∏ 55 W∏ókna chemiczne ci´te

5501 10 Kabel z nylonu lub innych poliamidów

5501 20 Kabel z poliestrów

5501 30 Kabel akrylowy lub modakrylowy

5501 90 Pozosta∏y kabel z w∏ókna syntetycznego

5502 00 Kabel z w∏ókna przetworzonego

5503 20 Syntetyczne w∏ókna ci´te, niezgrzeblone, nieczesane, z poliestrów

5503 90 Pozosta∏e syntetyczne w∏ókna ci´te, niezgrzeblone, nieczesane

5505 10 Odpady w∏ókien syntetycznych

5506 10 Syntetyczne w∏ókna ci´te, zgrzeblone lub czesane, z nylonu lub innych poliamidów

5506 30 Syntetyczne w∏ókna ci´te, zgrzeblone lub czesane, akrylowe lub modakrylowe

5507 00 Przetworzone w∏ókna chemiczne ci´te, zgrzeblone lub czesane

5508 10 Nici do szycia z syntetycznych w∏ókien ci´tych 

5508 20 Nici do szycia z przetworzonych w∏ókien ci´tych 

5509 11 Prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy w∏ókien ci´tych z nylonu lub innych poliami-
dów, pojedyncza, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 12 Pozosta∏a prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy w∏ókien ci´tych z nylonu lub innych
poliamidów, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y deta-
licznej

5509 21 Prz´dza zawierajàca 85% lub wi´cej masy ci´tych w∏ókien poliestrowych, pojedyncza, nie-
przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 22 Pozosta∏a prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy ci´tych w∏ókien poliestrowych, nitko-
wana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 31 Prz´dza zawierajàca 85% lub wi´cej masy ci´tych w∏ókien akrylowych lub modakrylowych,
pojedyncza, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 32 Pozosta∏a prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy ci´tych w∏ókien akrylowych lub mo-
dakrylowych, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y deta-
licznej

5509 41 Prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy syntetycznych w∏ókien ci´tych, pojedyncza, nie-
przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 42 Pozosta∏a prz´dza, zawierajàca 85% lub wi´cej masy syntetycznych w∏ókien ci´tych, nitko-
wana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 51 Pozosta∏a prz´dza z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z prze-
tworzonymi w∏óknami ci´tymi, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 52 Pozosta∏a prz´dza z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏-
nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej
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5509 53 Pozosta∏a prz´dza z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z ba-
we∏nà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 61 Pozosta∏a prz´dza z ci´tych w∏ókien akrylowych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏nà
lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 62 Pozosta∏a prz´dza z ci´tych w∏ókien akrylowych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏-
nà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 69 Pozosta∏a prz´dza z ci´tych w∏ókien akrylowych, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 91 Pozosta∏a prz´dza z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy-
∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà

5509 92 Pozosta∏a prz´dza z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy-
∏àcznie z bawe∏nà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5509 99 Pozosta∏a prz´dza z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, nieprzeznaczona do sprze-
da˝y detalicznej

5510 11 Prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych, zawierajàca 85% lub wi´cej masy przetworzo-
nych w∏ókien ci´tych, pojedyncza, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5510 12 Prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych, zawierajàca 85% lub wi´cej masy przetworzo-
nych w∏ókien ci´tych, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzeda-
˝y detalicznej

5510 20 Pozosta∏a prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie
z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5510 30 Pozosta∏a prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych, mieszana g∏ównie lub wy∏àcznie z ba-
we∏nà, nieprzeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5510 90 Pozosta∏a prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych, nieprzeznaczona do sprzeda˝y deta-
licznej

5511 10 Prz´dza (z wy∏àczeniem nici do szycia), z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàca 85%
lub wi´cej masy takich w∏ókien, przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5511 20 Pozosta∏a prz´dza (z wy∏àczeniem nici do szycia), z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawiera-
jàca poni˝ej 85% masy takich w∏ókien, przeznaczona do sprzeda˝y detalicznej

5511 30 Prz´dza z przetworzonych w∏ókien ci´tych (z wy∏àczeniem nici do szycia), przeznaczona do
sprzeda˝y detalicznej

5512 11 Tkaniny z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy poliestrowych
w∏ókien ci´tych, niebielone lub bielone

5512 19 Tkaniny z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy poliestrowych
w∏ókien ci´tych, inne ni˝ niebielone lub bielone

5512 21 Tkaniny z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy akrylowych lub
modakrylowych w∏ókien ci´tych, niebielone lub bielone

5512 29 Tkaniny z syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy akrylowych lub
modakrylowych w∏ókien ci´tych, inne ni˝ niebielone lub bielone

5512 91 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy ta-
kich w∏ókien ci´tych, niebielone lub bielone

5512 99 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce 85% lub wi´cej masy ta-
kich w∏ókien ci´tych, inne ni˝ niebielone lub bielone

5513 11 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajà-
cej 170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie p∏óciennym

5513 12 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie skoÊnym
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5513 13 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, niebielone lub bielone

5513 19 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, niebielone lub bielone, 

5513 21 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, barwione

5513 22 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, barwione

5513 23 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, barwione

5513 29 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, barwione

5513 31 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5513 32 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5513 33 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5513 39 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5513 41 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, drukowane

5513 42 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, drukowane

5513 43 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, drukowane

5513 49 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jàcej 170 g/m2, drukowane

5514 11 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie p∏óciennym

5514 12 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie skoÊnym

5514 13 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, niebielone lub bielone
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5514 19 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, niebielone lub bielone

5514 21 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, barwione

5514 22 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, barwione

5514 23 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, barwione

5514 29 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, barwione

5514 31 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5514 32 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5514 33 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5514 39 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5514 41 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie p∏óciennym, drukowane

5514 42 Tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich w∏ókien,
mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajàcej
170 g/m2, o splocie skoÊnym, drukowane

5514 43 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, drukowane

5514 49 Tkaniny z pozosta∏ych syntetycznych w∏ókien ci´tych, zawierajàce poni˝ej 85% masy takich
w∏ókien, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, o masie jednostkowej przekraczajà-
cej 170 g/m2, drukowane

5515 11 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z ci´ty-
mi w∏óknami jedwabiu wiskozowego

5515 12 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z che-
micznymi w∏óknami ciàg∏ymi

5515 13 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏-
nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà

5515 19 Pozosta∏e tkaniny z poliestrowych w∏ókien ci´tych

5515 21 Pozosta∏e tkaniny z ci´tych w∏ókien akrylowych lub modakrylowych, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z chemicznymi w∏óknami ciàg∏ymi

5515 22 Pozosta∏e tkaniny z ci´tych w∏ókien akrylowych lub modakrylowych, mieszane g∏ównie lub
wy∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà

5515 29 Pozosta∏e tkaniny z ci´tych w∏ókien akrylowych lub modakrylowych
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5515 91 Tkaniny z pozosta∏ych ci´tych w∏ókien syntetycznych, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
z chemicznymi w∏óknami ciàg∏ymi

5515 92 Tkaniny z pozosta∏ych ci´tych w∏ókien syntetycznych, mieszane g∏ównie lub wy∏àcznie
z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà

5515 99 Pozosta∏e tkaniny z ci´tych w∏ókien syntetycznych

5516 11 Tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych,
niebielone lub bielone

5516 12 Tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych,
barwione

5516 13 Tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych,
z prz´dzy o ró˝nych barwach

5516 14 Tkaniny zawierajàce 85% lub wi´cej masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych,
drukowane

5516 21 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z chemicznymi w∏óknami ci´tymi, niebielone lub bielone

5516 22 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z chemicznymi w∏óknami ci´tymi, barwione

5516 23 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z chemicznymi w∏óknami ci´tymi, z prz´dzy o ró˝nych bar-
wach

5516 24 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z chemicznymi w∏óknami ci´tymi, drukowane

5516 31 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, niebielone lub bielone

5516 32 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, barwione

5516 33 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, z prz´dzy o ró˝nych
barwach

5516 34 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, drukowane

5516 41 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, niebielone lub bielone

5516 42 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, barwione

5516 43 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5516 44 Tkaniny zawierajàce poni˝ej 85% masy przetworzonych chemicznych w∏ókien ci´tych, mie-
szane g∏ównie lub wy∏àcznie z bawe∏nà, drukowane

5516 91 Pozosta∏e tkaniny z przetworzonych w∏ókien ci´tych, niebielone lub bielone

5516 92 Pozosta∏e tkaniny z przetworzonych w∏ókien ci´tych, barwione

5516 93 Pozosta∏e tkaniny z przetworzonych w∏ókien ci´tych, z prz´dzy o ró˝nych barwach

5516 94 Pozosta∏e tkaniny z przetworzonych w∏ókien ci´tych, drukowane

Dzia∏ 56 Wata, filc i w∏ókniny; prz´dze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich

5601 10 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowlàt oraz podobne artyku∏y sanitarne
z waty

5601 21 Wata bawe∏niana i wyroby z niej, inne ni˝ artyku∏y sanitarne
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5601 22 Wata z w∏ókien chemicznych i wyroby z niej, inne ni˝ artyku∏y sanitarne

5601 29 Wata z innych wyrobów w∏ókienniczych i wyroby z niej, inne ni˝ artyku∏y sanitarne

5601 30 Kosmyki w∏ókiennicze i proszek oraz rozdrobnione resztki w∏ókien

5602 10 Filc ig∏owany i wyroby p∏askie, których spójnoÊç zwi´kszono przez zszycie

5602 21 Filc inny ni˝ filc ig∏owany, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, nieimpregnowany, niepo-
wlekany, niepokrywany ani nielaminowany

5602 29 Filc inny ni˝ filc ig∏owany, z innych materia∏ów w∏ókienniczych, nieimpregnowany, niepo-
wlekany, niepokrywany ani nielaminowany

5602 90 Pozosta∏y filc z materia∏ów w∏ókienniczych

5603 11 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, z w∏ókien che-
micznych, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 25 g/m2

5603 12 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, z w∏ókien che-
micznych, o masie jednostkowej powy˝ej 25 g/m2, ale nie wi´kszej ni˝ 70 g/m2

5603 13 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, z w∏ókien che-
micznych, o masie jednostkowej powy˝ej 70 g/m2, ale nie wi´kszej ni˝ 150 g/m2

5603 14 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, z w∏ókien che-
micznych, o masie jednostkowej powy˝ej 150 g/m2

5603 91 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane z pozosta∏ych
w∏ókien, o masie jednostkowej nie wi´kszej ni˝ 25 g/m2

5603 92 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane z pozosta∏ych
w∏ókien, o masie jednostkowej powy˝ej 25 g/m2, ale nie wi´kszej ni˝ 70 g/m2

5603 93 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane z pozosta∏ych
w∏ókien, o masie jednostkowej powy˝ej 70 g/m2, ale nie wi´kszej ni˝ 150 g/m2

5603 94 W∏ókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane z pozosta∏ych
w∏ókien, o masie jednostkowej powy˝ej 150 g/m2

5604 10 Niç gumowa lub szpagat pokryty materia∏em w∏ókienniczym

5604 20 Prz´dza o wysokiej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z poliestru, nylonu lub innego poliami-
du, lub jedwabiu wiskozowego, impregnowana albo powlekana

5604 90 Pozosta∏a prz´dza w∏ókiennicza oraz taÊma i podobne materia∏y, impregnowane, powleka-
ne, pokryte lub otulane gumà lub tworzywem sztucznym

5607 10 Szpagat, powróz, linki i liny, z juty lub innych ∏ykowych w∏ókien prz´dnych 

5607 21 Szpagat do wiàzania lub belowania z sizalu lub innych w∏ókien prz´dnych z rodzaju Agave

5607 29 Pozosta∏y szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu

5607 30 Szpagat, powróz, linki i liny, z manili (konopie manilskie lub „Musa textilis Nee”) lub in-
nych twardych w∏ókien z liÊci

5607 41 Szpagat do wiàzania lub belowania, z polietylenu lub polipropylenu

5607 49 Pozosta∏y szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu lub polipropylenu

5607 50 Szpagat, powróz, linki i liny, z pozosta∏ych w∏ókien syntetycznych

5607 90 Szpagat, powróz, linki i liny, z pozosta∏ych materia∏ów

5608 19 Siatki wiàzane ze szpagatu, powroza lub liny oraz inne gotowe sieci wykonane z chemicz-
nych materia∏ów w∏ókienniczych

5608 90 Pozosta∏e siatki wiàzane ze szpagatu, powroza lub liny oraz gotowe siatki wykonane z in-
nych materia∏ów w∏ókienniczych

5609 00 Wyroby z prz´dzy, taÊmy, szpagatu, powroza, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione
ani niew∏àczone
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Dzia∏ 57 Dywany i inne w∏ókiennicze wyk∏adziny pod∏ogowe

5701 10 Dywany wiàzane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

5701 90 Dywany wiàzane z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 10 Kilimy r´cznie tkane „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne

5702 20 Wyk∏adziny pod∏ogowe z w∏ókna kokosowego

5702 31 Inne dywany, strzy˝one, niekonfekcjonowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

5702 32 Inne dywany, strzy˝one, niekonfekcjonowane, z chemicznych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 39 Inne dywany, strzy˝one, niekonfekcjonowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 41 Pozosta∏e dywany, strzy˝one, konfekcjonowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

5702 42 Pozosta∏e dywany, strzy˝one, konfekcjonowane, z chemicznych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 49 Pozosta∏e dywany, strzy˝one, konfekcjonowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 51 Pozosta∏e dywany, niestrzy˝one, niekonfekcjonowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´-
cej

5702 52 Pozosta∏e dywany, niestrzy˝one, niekonfekcjonowane, z chemicznych materia∏ów w∏ókien-
niczych

5702 59 Pozosta∏e dywany, niestrzy˝one, niekonfekcjonowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 91 Inne dywany, niestrzy˝one, konfekcjonowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

5702 92 Inne dywany, niestrzy˝one, konfekcjonowane, z chemicznych materia∏ów w∏ókienniczych

5702 99 Inne dywany, niestrzy˝one, konfekcjonowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5703 10 Dywany pluszowe z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

5703 20 Dywany pluszowe z nylonu lub innych poliamidów

5703 30 Dywany pluszowe z innych chemicznych materia∏ów w∏ókienniczych

5703 90 Dywany pluszowe z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5704 10 Dywany i inne w∏ókiennicze wyk∏adziny pod∏ogowe z filcu, o powierzchni maksimum 
0,3 m2

5704 90 Pozosta∏e dywany i inne w∏ókiennicze wyk∏adziny pod∏ogowe z filcu

5705 00 Inne dywany i inne w∏ókiennicze wyk∏adziny pod∏ogowe

Dzia∏ 58 Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

5801 10 Tkaniny „z w∏osem”, p´telkowe i szenilowe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej, inne 
ni˝ tkaniny z poz. nr 5802 i 5806

5801 21 Niestrzy˝one tkaniny p´telkowe z wàtkiem runowym, z bawe∏ny, inne ni˝ tkaniny 
z poz. nr 5802 i 5806

5801 22 Sztruks strzy˝ony z bawe∏ny, z wyjàtkiem tkanin wàskich

5801 23 Pozosta∏e tkaniny z wàtkiem runowym z bawe∏ny

5801 24 Niestrzy˝one tkaniny p´telkowe z osnowà runowà, z bawe∏ny, inne ni˝ tkaniny 
z poz. nr 5802 i 5806

5801 25 Strzy˝one tkaniny p´telkowe z osnowà runowà, z bawe∏ny, inne ni˝ tkaniny 
z poz. nr 5802 i 5806

5801 26 Tkaniny szenilowe z bawe∏ny, inne ni˝ tkaniny wàskie

5801 31 Niestrzy˝one tkaniny p´telkowe z wàtkiem runowym, z w∏ókien chemicznych, inne ni˝ tka-
niny z poz. nr 5802 i 5806

5801 32 Sztruks strzy˝ony, z w∏ókien chemicznych, inny ni˝ tkaniny wàskie
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5801 33 Pozosta∏e tkaniny z wàtkiem runowym, z w∏ókien chemicznych

5801 34 Niestrzy˝one tkaniny p´telkowe z osnowà runowà, z w∏ókien chemicznych, inne ni˝ tkaniny
z poz. nr 5802 i 5806

5801 35 Strzy˝one tkaniny p´telkowe z osnowà runowà, z w∏ókien chemicznych, inne ni˝ tkaniny
z poz. nr 5802 i 5806

5801 36 Tkaniny szenilowe, z w∏ókien chemicznych, inne ni˝ tkaniny wàskie

5801 90 Tkaniny „z w∏osem”, p´telkowe i szenilowe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych, inne ni˝
tkaniny z poz. nr 5802 i 5806

5802 11 Tkaniny r´cznikowe niestrzy˝one i podobne tkaniny niestrzy˝one z bawe∏ny, z wyjàtkiem
tkanin wàskich obj´tych poz. nr 5806, niebielone

5802 19 Tkaniny r´cznikowe niestrzy˝one i podobne tkaniny niestrzy˝one z bawe∏ny, z wyjàtkiem
tkanin wàskich obj´tych poz. nr 5806, inne ni˝ niebielone

5802 20 Tkaniny r´cznikowe niestrzy˝one i podobne tkaniny niestrzy˝one z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych, z wyjàtkiem tkanin wàskich obj´tych poz. nr 5806

5802 30 Rózgowe tkaniny w∏ókiennicze inne ni˝ w pozycji 5703

5803 10 Gaza, z wyjàtkiem wàskiej tkaniny obj´tej pozycjà nr 5806, z bawe∏ny

5803 90 Gaza, z wyjàtkiem wàskiej tkaniny obj´tej pozycjà nr 5806, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

5804 10 Tiule i inne tkaniny siatkowe, z wyjàtkiem tkanin o konstrukcji tkanej, dzianej lub szyde∏ko-
wanej

5804 21 Koronki wykonane maszynowo, z w∏ókien chemicznych, w sztukach, w taÊmach lub w po-
staci motywów

5804 29 Koronki wykonane maszynowo, z innych materia∏ów w∏ókienniczych, w sztukach, w ta-
Êmach lub w postaci motywów

5804 30 Koronki wykonane r´cznie, w sztukach, w taÊmach lub w postaci motywów

5805 00 Tkaniny obiciowe r´cznie tkane typu gobeliny oraz tkaniny obiciowe haftowane na kanwie,
równie˝ konfekcjonowane

5806 10 Wàskie tkaniny p´telkowe oraz wàskie tkaniny szenilowe

5806 31 Pozosta∏e wàskie tkaniny, z bawe∏ny

5806 32 Pozosta∏e wàskie tkaniny, z w∏ókien chemicznych

5806 39 Pozosta∏e wàskie tkaniny, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5806 40 Wyroby bez wàtku sklejane (bolducs)

5807 10 Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materia∏ów w∏ókienniczych, tkane

5807 90 Pozosta∏e etykietki, odznaki i podobne wyroby z materia∏ów w∏ókienniczych

5808 10 Plecionki w sztukach

5808 90 Ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach, bez haftów, z wy∏àczeniem dzianych lub szy-
de∏kowanych; fr´dzle, pompony i podobne wyroby

5809 00 Tkaniny z nitkà metalowà oraz tkaniny z prz´dzy metalizowanej, stosowane w odzie˝y,
w meblarstwie lub w podobnych celach, niewymienione ani niew∏àczone gdzie indziej

5810 10 Hafty bez widocznego pod∏o˝a, w sztukach, taÊmach lub motywach

5810 91 Pozosta∏e hafty, w sztukach, taÊmach lub motywach, z bawe∏ny

5810 92 Pozosta∏e hafty, w sztukach, taÊmach lub motywach, z w∏ókien chemicznych

5810 99 Pozosta∏e hafty, w sztukach, taÊmach lub motywach, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

5811 00 Pikowane wyroby w∏ókiennicze w sztukach
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Dzia∏ 59 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; wyroby w∏ókiennicze
do celów technicznych

5901 10 Tkaniny powlekane gumà lub substancjà skrobiowà, u˝ywane do opraw ksià˝ek itp.

5901 90 Techniczna kalka p∏ócienna; p∏ótna zagruntowane dla celów malarskich; p∏ótno klejone
i podobne tkaniny usztywniane do formowania sto˝ków kapeluszy

5902 10 Tkaniny kordowe z prz´dzy o wysokiej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z nylonu lub innych
poliamidów

5902 20 Tkaniny kordowe z prz´dzy o wysokiej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z poliesterów

5902 90 Tkaniny kordowe z prz´dzy o wysokiej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie, z jedwabiu wiskozo-
wego

5903 10 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane polichlorkiem winylu

5903 20 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane poliuretanem

5903 90 Pozosta∏e tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem
sztucznym

5904 10 Linoleum, tak˝e wycinane wed∏ug kszta∏tu

5904 91 Wyk∏adziny pod∏ogowe, inne ni˝ linoleum, z pod∏o˝em z filcu ig∏owego lub z w∏óknin

5904 92 Wyk∏adziny pod∏ogowe, inne ni˝ linoleum, z innymi podk∏adami w∏ókienniczymi

5905 00 W∏ókiennicze wyk∏adziny Êcienne

5906 10 TaÊma do klejenia z tkaniny gumowanej, o szerokoÊci nieprzekraczajàcej 20 cm

5906 91 Pozosta∏e tkaniny gumowane, dziane lub szyde∏kowane

5906 99 Pozosta∏e tkaniny gumowane

5908 00 Knoty tkane, plecione lub dziane z materia∏ów w∏ókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalni-
czek, Êwiec i wyrobów podobnych; koszulki ˝arowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyro-
bu

5909 00 Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materia∏ów w∏ókienniczych

5910 00 Pasy transmisyjne lub taÊmy przenoÊnikowe z materia∏ów w∏ókienniczych

5911 10 Tkaniny stosowane do wyrobu obiç zgrzeblarskich oraz podobne wyroby do innych zasto-
sowaƒ technicznych

5911 20 Gaza m∏ynarska, konfekcjonowana lub nie

5911 31 Tkaniny stosowane w maszynach papierniczych lub podobnych, o masie jednostkowej po-
ni˝ej 650 g/m2

5911 32 Tkaniny stosowane w maszynach papierniczych lub podobnych, o masie jednostkowej
650 g/m2 lub wi´kszej

5911 40 Tkanina filtracyjna stosowana w prasach olejarskich lub podobnych urzàdzeniach, ∏àcznie
z tkaninà z w∏osów ludzkich

5911 90 Pozosta∏e tkaniny i wyroby z materia∏ów w∏ókienniczych do zastosowaƒ technicznych

Dzia∏ 60 Dzianiny i wyroby szyde∏kowane

6001 10 Wyroby „o d∏ugim w∏osie”, dziane lub szyde∏kowane

6001 21 Wyroby p´telkowe, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6001 22 Wyroby p´telkowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6001 29 Wyroby p´telkowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6001 91 Inne wyroby z w∏osem, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6001 92 Inne wyroby z w∏osem, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych
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6001 99 Pozosta∏e wyroby z w∏osem, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6002 10 Inne wyroby dziane lub szyde∏kowane, o szerokoÊci nieprzekraczajàcej 30 cm, zawierajàce
5% lub wi´cej masy prz´dzy elastomerowej lub nitki gumowej

6002 20 Pozosta∏e wyroby dziane lub szyde∏kowane, o szerokoÊci nieprzekraczajàcej 30 cm

6002 30 Inne wyroby dziane lub szyde∏kowane, o szerokoÊci przekraczajàcej 30 cm, zawierajàce 5%
lub wi´cej masy prz´dzy elastomerowej lub nitki gumowej

6002 41 Pozosta∏e wyroby z dzianin osnowowych, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6002 42 Pozosta∏e wyroby z dzianin osnowowych, z bawe∏ny

6002 43 Pozosta∏e wyroby z dzianin osnowowych, z w∏ókien chemicznych

6002 49 Pozosta∏e wyroby z dzianin osnowowych, z innych materia∏ów

6002 91 Pozosta∏e wyroby dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6002 92 Pozosta∏e wyroby dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6002 93 Pozosta∏e wyroby dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6002 99 Pozosta∏e wyroby dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów

Dzia∏ 61 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dziane lub szyde∏kowane

6101 10 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6101 20 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6101 30 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6101 90 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6102 10 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6102 20 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6102 30 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6102 90 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak
etc., dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6103 11 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6103 12 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6103 19 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6103 21 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6103 22 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6103 23 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6103 29 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6103 31 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej
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6103 32 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6103 33 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6103 39 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6103 41 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6103 42 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z bawe∏ny

6103 43 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6103 49 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6104 11 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6104 12 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 13 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien synte-
tycznych

6104 19 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia-
∏ów w∏ókienniczych

6104 21 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6104 22 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 23 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6104 29 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia-
∏ów w∏ókienniczych

6104 31 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6104 32 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 33 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6104 39 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6104 41 Damskie lub dziewcz´ce suknie, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwie-
rz´cej

6104 42 Damskie lub dziewcz´ce suknie, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 43 Damskie lub dziewcz´ce suknie, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6104 44 Damskie lub dziewcz´ce suknie, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien przetworzonych

6104 49 Damskie lub dziewcz´ce suknie, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

6104 51 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cien-
kiej sierÊci zwierz´cej

6104 52 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 53 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien synte-
tycznych
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6104 59 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, dziane lub szyde∏kowane, z innych mate-
ria∏ów w∏ókienniczych

6104 61 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowne, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6104 62 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z bawe∏ny

6104 63 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6104 69 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, dziane lub
szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6105 10 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6105 20 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6105 90 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

6106 10 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szyde∏kowane, z ba-
we∏ny

6106 20 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ó-
kien chemicznych

6106 90 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szyde∏kowane, z in-
nych materia∏ów w∏ókienniczych

6107 11 M´skie lub ch∏opi´ce kalesony i majtki, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6107 12 M´skie lub ch∏opi´ce kalesony i majtki, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6107 19 M´skie lub ch∏opi´ce kalesony i majtki, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6107 21 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6107 22 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien che-
micznych

6107 29 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia-
∏ów w∏ókienniczych

6107 91 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szyde∏ko-
wane, z bawe∏ny

6107 92 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szyde∏ko-
wane, z w∏ókien chemicznych

6107 99 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szyde∏ko-
wane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6108 11 Damskie lub dziewcz´ce slipy i halki, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6108 19 Damskie lub dziewcz´ce slipy i halki, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6108 21 Damskie lub dziewcz´ce majtki i figi, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6108 22 Damskie lub dziewcz´ce majtki i figi, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6108 29 Damskie lub dziewcz´ce majtki i figi, dziane lub szyde∏kowane, z innych w∏ókien chemicz-
nych

6108 31 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6108 32 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien che-
micznych
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6108 39 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, dziane lub szyde∏kowane, z innych mate-
ria∏ów w∏ókienniczych

6108 91 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, dziane lub szy-
de∏kowane, z bawe∏ny

6108 92 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, dziane lub szy-
de∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6108 99 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, dziane lub szy-
de∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6109 10 Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6109 90 Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6110 10 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artyku∏y, dziane lub
szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6110 20 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artyku∏y, dziane lub
szyde∏kowane, z bawe∏ny

6110 30 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artyku∏y, dziane lub
szyde∏kowane, z w∏ókien chemicznych

6110 90 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artyku∏y, dziane lub
szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6111 20 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6111 30 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien chemicz-
nych

6111 90 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6112 11 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6112 12 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6112 19 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6112 20 Ubiory narciarskie, dziane lub szyde∏kowane

6112 31 M´skie lub ch∏opi´ce stroje kàpielowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6112 39 M´skie lub ch∏opi´ce stroje kàpielowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6112 41 Damskie lub dziewcz´ce stroje kàpielowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycz-
nych

6112 49 Damskie lub dziewcz´ce stroje kàpielowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6113 00 Odzie˝ wykonana z dzianin, równie˝ szyde∏kowanych, obj´tych pozycjami nr 5903, 5906 lub
5907

6114 10 Pozosta∏a odzie˝ dziana lub szyde∏kowana, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6114 20 Pozosta∏a odzie˝ dziana lub szyde∏kowana, z bawe∏ny

6114 30 Pozosta∏a odzie˝ dziana lub szyde∏kowana, z w∏ókien chemicznych

6114 90 Pozosta∏a odzie˝ dziana lub szyde∏kowana, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6115 11 Rajstopy i trykoty, z w∏ókien syntetycznych, o masie jednostkowej pojedynczej prz´dzy po-
ni˝ej 67 decyteksów, dziane lub szyde∏kowane

6115 12 Rajstopy i trykoty, z w∏ókien syntetycznych, o masie jednostkowej pojedynczej prz´dzy 67
decyteksów lub wi´kszej, dziane lub szyde∏kowane

6115 19 Rajstopy i trykoty, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych
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6115 20 Damskie trykota˝e pe∏nej d∏ugoÊci i do kolan, dziane lub szyde∏kowane, o masie jednostko-
wej pojedynczej prz´dzy poni˝ej 67 decyteksów

6115 91 Pozosta∏e trykota˝e, dziane lub szyde∏kowane, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6115 92 Pozosta∏e trykota˝e, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏ny

6115 93 Pozosta∏e trykota˝e, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6115 99 Pozosta∏e trykota˝e, dziane lub szyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6116 91 Pozosta∏e r´kawiczki, mitenki, r´kawiczki z jednym palcem, dziane lub szyde∏kowane,
z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6116 92 Pozosta∏e r´kawiczki, mitenki, r´kawiczki z jednym palcem, dziane lub szyde∏kowane, z ba-
we∏ny

6116 93 Pozosta∏e r´kawiczki, mitenki, r´kawiczki z jednym palcem, dziane lub szyde∏kowane,
z w∏ókien syntetycznych

6116 99 Pozosta∏e r´kawiczki, mitenki, r´kawiczki z jednym palcem, dziane lub szyde∏kowane, z in-
nych materia∏ów w∏ókienniczych

6117 10 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, z materia∏ów w∏ókienniczych, dziane lub
szyde∏kowane

6117 20 Krawaty, muszki i fulary, z materia∏ów w∏ókienniczych, dziane lub szyde∏kowane

6117 80 Pozosta∏e dodatki odzie˝owe, z materia∏ów w∏ókienniczych, dziane lub szyde∏kowane 

6117 90 Cz´Êci odzie˝y lub dodatków odzie˝owych, z materia∏ów w∏ókienniczych, dziane lub szyde∏-
kowane

Dzia∏ 62 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe, bez dzianych i szyde∏kowanych

6201 11 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6201 12 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z bawe∏ny

6201 13 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z w∏ókien chemicznych

6201 19 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6201 91 M´skie lub ch∏opi´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chronià-
ce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz po-
dobne artyku∏y, z wy∏àczeniem artyku∏ów obj´tych pozycjà nr 6203, z we∏ny lub cienkiej
sierÊci zwierz´cej

6201 92 M´skie lub ch∏opi´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chronià-
ce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz po-
dobne artyku∏y, z wy∏àczeniem artyku∏ów obj´tych pozycjà nr 6203, z bawe∏ny

6201 93 M´skie lub ch∏opi´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chronià-
ce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz po-
dobne artyku∏y, z wy∏àczeniem artyku∏ów obj´tych pozycjà nr 6203, z w∏ókien chemicznych

6201 99 M´skie lub ch∏opi´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chronià-
ce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz po-
dobne artyku∏y, z wy∏àczeniem artyku∏ów obj´tych pozycjà nr 6203, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6202 11 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6202 12 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z bawe∏ny
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6202 13 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z w∏ókien chemicznych

6202 19 Damskie lub dziewcz´ce p∏aszcze, p∏aszcze przeciwdeszczowe, p∏aszcze do jazdy samocho-
dem, peleryny i podobne artyku∏y, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6202 91 Damskie lub dziewcz´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chro-
niàce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz
podobne artyku∏y, inne ni˝ te, które obj´te sà pozycjà nr 6204, z we∏ny lub cienkiej sierÊci
zwierz´cej

6202 92 Damskie lub dziewcz´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chro-
niàce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz
podobne artyku∏y, inne ni˝ te, które obj´te sà pozycjà nr 6204, z bawe∏ny

6202 93 Damskie lub dziewcz´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chro-
niàce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz
podobne artyku∏y, inne ni˝ te, które obj´te sà pozycjà nr 6204, z w∏ókien chemicznych

6202 99 Damskie lub dziewcz´ce kurtki anorak (∏àcznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chro-
niàce przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniàce przed wiatrem „wind-jacket” oraz
podobne artyku∏y, inne ni˝ te, które obj´te sà pozycjà nr 6204, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6203 11 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6203 12 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, z w∏ókien syntetycznych

6203 19 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy ubraniowe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6203 21 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6203 22 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, z bawe∏ny

6203 23 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, z w∏ókien syntetycznych

6203 29 M´skie lub ch∏opi´ce zestawy odzie˝owe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6203 31 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6203 32 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, z bawe∏ny

6203 33 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, z w∏ókien syntetycznych

6203 39 M´skie lub ch∏opi´ce marynarki i blezery, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6203 41 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z we∏ny lub
cienkiej sierÊci zwierz´cej

6203 42 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z bawe∏ny

6203 43 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z w∏ókien
syntetycznych

6203 49 M´skie lub ch∏opi´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z innych ma-
teria∏ów w∏ókienniczych

6204 11 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6204 12 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, z bawe∏ny

6204 13 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, z w∏ókien syntetycznych

6204 19 Damskie lub dziewcz´ce zestawy ubraniowe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6204 21 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6204 22 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, z bawe∏ny

6204 23 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, z w∏ókien syntetycznych

6204 29 Damskie lub dziewcz´ce zestawy odzie˝owe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6204 31 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej
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6204 32 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, z bawe∏ny

6204 33 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, z w∏ókien syntetycznych

6204 39 Damskie lub dziewcz´ce ˝akiety i blezery, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6204 41 Damskie lub dziewcz´ce suknie, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6204 42 Damskie lub dziewcz´ce suknie, z bawe∏ny

6204 43 Damskie lub dziewcz´ce suknie, z w∏ókien syntetycznych

6204 44 Damskie lub dziewcz´ce suknie, z w∏ókien przetworzonych

6204 49 Damskie lub dziewcz´ce suknie, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6204 51 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6204 52 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, z bawe∏ny

6204 53 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, z w∏ókien syntetycznych

6204 59 Damskie lub dziewcz´ce spódnice i spodniumy, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6204 61 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z we∏ny
lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6204 62 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z bawe∏ny

6204 63 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z w∏ókien
syntetycznych

6204 69 Damskie lub dziewcz´ce spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, z innych
materia∏ów w∏ókienniczych

6205 10 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6205 20 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, z bawe∏ny

6205 30 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, z w∏ókien chemicznych

6205 90 Koszule m´skie lub ch∏opi´ce, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6206 10 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z jedwabiu i odpadów jedwabiu

6206 20 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z we∏ny lub cienkiej sierÊci
zwierz´cej

6206 30 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z bawe∏ny

6206 40 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z w∏ókien chemicznych

6206 90 Damskie lub dziewcz´ce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

6207 11 M´skie lub ch∏opi´ce kalesony i majtki, z bawe∏ny

6207 19 M´skie lub ch∏opi´ce kalesony i majtki, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6207 21 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, z bawe∏ny

6207 22 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, z w∏ókien chemicznych

6207 29 M´skie lub ch∏opi´ce koszule nocne i pid˝amy, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6207 91 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, z bawe∏ny

6207 92 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, z w∏ókien chemicz-
nych

6207 99 M´skie lub ch∏opi´ce p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne wyroby, z innych materia∏ów
w∏ókienniczych

6208 11 Damskie lub dziewcz´ce slipy i halki, z w∏ókien chemicznych

6208 19 Damskie lub dziewcz´ce slipy i halki, z innych materia∏ów w∏ókienniczych
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6208 21 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, z bawe∏ny

6208 22 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, z w∏ókien chemicznych

6208 29 Damskie lub dziewcz´ce koszule nocne i pid˝amy, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6208 91 Damskie lub dziewcz´ce majtki, p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, z bawe∏ny

6208 92 Damskie lub dziewcz´ce majtki, p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, z w∏ókien
chemicznych

6208 99 Damskie lub dziewcz´ce majtki, p∏aszcze kàpielowe, szlafroki i podobne artyku∏y, z innych
materia∏ów w∏ókienniczych

6209 10 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6209 20 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, z bawe∏ny

6209 30 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt, z w∏ókien syntetycznych

6210 10 Odzie˝ wykonana z tkanin obj´tych poz. nr 5602 i 5603

6210 20 Inna odzie˝ typu okreÊlonego w podpozycjach 6201 11 do 6201 19

6210 30 Inna odzie˝ typu okreÊlonego w podpozycjach 6202 11 do 6202 19

6210 40 Inna odzie˝ m´ska lub ch∏opi´ca, wykonana z impregnowanych, powlekanych, pokrywa-
nych itp. tkanin

6210 50 Inna odzie˝ damska lub dziewcz´ca, wykonana z impregnowanych, powlekanych, pokry-
wanych itp. tkanin

6211 11 M´skie lub ch∏opi´ce stroje kàpielowe

6211 12 Damskie lub dziewcz´ce stroje kàpielowe

6211 20 Ubiory narciarskie

6211 31 Inna odzie˝ m´ska lub ch∏opi´ca, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6211 32 Inna odzie˝ m´ska lub ch∏opi´ca, z bawe∏ny

6211 33 Inna odzie˝ m´ska lub ch∏opi´ca, z w∏ókien chemicznych

6211 39 Inna odzie˝ m´ska lub ch∏opi´ca, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6211 41 Inna odzie˝ damska lub dziewcz´ca, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6211 42 Inna odzie˝ damska lub dziewcz´ca, z bawe∏ny

6211 43 Inna odzie˝ damska lub dziewcz´ca, z w∏ókien chemicznych 

6211 49 Inna odzie˝ damska lub dziewcz´ca, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6212 10 Biustonosze i ich cz´Êci z materia∏ów w∏ókienniczych

6212 20 Pasy i majtki spe∏niajàce rol´ pasa i ich cz´Êci z materia∏ów w∏ókienniczych

6212 30 Gorsety i ich cz´Êci z materia∏ów w∏ókienniczych

6213 20 Chusteczki do nosa, z bawe∏ny

6213 90 Chusteczki do nosa, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6214 20 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artyku∏y, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6214 30 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artyku∏y, z w∏ókien syntetycznych

6214 40 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artyku∏y, z w∏ókien przetworzonych

6214 90 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artyku∏y, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

6215 20 Krawaty, muszki i fulary, z w∏ókien chemicznych

6215 90 Krawaty, muszki i fulary, z innych materia∏ów w∏ókienniczych
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6216 00 R´kawiczki, r´kawice z jednym palcem i mitenki

6217 10 Inne konfekcjonowane dodatki odzie˝owe

6217 90 Inne konfekcjonowane cz´Êci odzie˝y lub dodatków odzie˝owych

Dzia∏ 63 Inne konfekcjonowane artyku∏y w∏ókiennicze; zestawy; odzie˝ zu˝yta i zu˝yte artyku∏y
w∏ókiennicze; szmaty

6301 20 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z we∏ny lub cienkiej sierÊci zwierz´cej

6301 30 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z bawe∏ny

6301 40 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z w∏ókien syntetycznych

6301 90 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6302 10 Bielizna poÊcielowa, dziana lub szyde∏kowana

6302 21 Bielizna poÊcielowa, drukowana, niedziana i nieszyde∏kowana, z bawe∏ny

6302 22 Bielizna poÊcielowa, drukowana, niedziana i nieszyde∏kowana, z w∏ókien chemicznych

6302 29 Bielizna poÊcielowa, drukowana, niedziana i nieszyde∏kowana, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6302 31 Pozosta∏a bielizna poÊcielowa, z bawe∏ny

6302 32 Pozosta∏a bielizna poÊcielowa, z w∏ókien chemicznych

6302 39 Pozosta∏a bielizna poÊcielowa, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6302 40 Bielizna sto∏owa, dziana lub szyde∏kowana

6302 51 Inna bielizna sto∏owa, z bawe∏ny

6302 52 Inna bielizna sto∏owa, z lnu

6302 53 Inna bielizna sto∏owa, z w∏ókien chemicznych

6302 59 Inna bielizna sto∏owa, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6302 60 Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny frotté lub podobnych tkanin nie-
strzy˝onych, z bawe∏ny

6302 91 Pozosta∏a bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z bawe∏ny

6302 92 Pozosta∏a bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z lnu

6302 93 Pozosta∏a bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z w∏ókien chemicznych

6302 99 Pozosta∏a bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z innych materia∏ów w∏ókienni-
czych

6303 11 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, dziane lub szyde∏kowane, z bawe∏-
ny

6303 12 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, dziane lub szyde∏kowane, z w∏ókien
syntetycznych

6303 19 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, dziane lub szyde∏kowane, z innych
materia∏ów w∏ókienniczych

6303 91 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, niedziane i nieszyde∏kowane, z ba-
we∏ny

6303 92 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, niedziane i nieszyde∏kowane, z w∏ó-
kien syntetycznych

6303 99 Firanki, zas∏ony i rolety; lambrekiny okienne i ∏ó˝kowe, niedziane i nieszyde∏kowane, z in-
nych materia∏ów w∏ókienniczych

6304 11 Narzuty, dziane lub szyde∏kowane

6304 19 Inne narzuty, niedziane i nieszyde∏kowane
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6304 91 Inne artyku∏y wyposa˝enia wn´trz, dziane lub szyde∏kowane

6304 92 Inne artyku∏y wyposa˝enia wn´trz, niedziane i nieszyde∏kowane, z bawe∏ny

6304 93 Inne artyku∏y wyposa˝enia wn´trz, niedziane i nieszyde∏kowane, z w∏ókien syntetycznych

6304 99 Inne artyku∏y wyposa˝enia wn´trz, niedziane i nieszyde∏kowane, z innych materia∏ów w∏ó-
kienniczych

6305 10 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z juty lub innych w∏ókien ∏ykowych

6305 20 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z bawe∏ny

6305 32 Gi´tkie zbiorcze opakowania z chemicznych materia∏ów w∏ókienniczych

6305 33 Pozosta∏e worki i torby stosowane do pakowania towarów, z taÊmy polietylenowej lub po-
lipropylenowej lub podobnej

6305 39 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z innych tkanin sztucznych

6305 90 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6306 11 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zas∏ony przeciws∏oneczne, z bawe∏ny

6306 12 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zas∏ony przeciws∏oneczne, z w∏ókien synte-
tycznych

6306 19 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zas∏ony przeciws∏oneczne, z innych mate-
ria∏ów w∏ókienniczych

6306 21 Namioty, z bawe∏ny

6306 22 Namioty, z w∏ókien syntetycznych

6306 29 Namioty, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6306 31 ˚agle, z w∏ókien syntetycznych

6306 39 ˚agle, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6306 41 Materace nadmuchiwane, z bawe∏ny

6306 49 Materace nadmuchiwane, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6306 91 Pozosta∏e wyposa˝enie kempingowe, z bawe∏ny

6306 99 Pozosta∏e wyposa˝enie kempingowe, z innych materia∏ów w∏ókienniczych

6307 10 Âcierki do pod∏ogi, Êcierki do naczyƒ, Êcierki do kurzu oraz podobne Êcierki do wycierania,
z materia∏ów w∏ókienniczych

6307 20 Kamizelki i pasy ratunkowe, z materia∏ów w∏ókienniczych

6307 90 Inne artyku∏y konfekcjonowane, ∏àcznie z wykrojami odzie˝y

6308 00 Zestawy tkanin i prz´dzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania kilimów, obiç, haftowanej
bielizny sto∏owej i serwetek lub podobnych artyku∏ów w∏ókienniczych

6309 00 Odzie˝ u˝ywana i inne artyku∏y u˝ywane

Wyroby w∏ókiennicze i odzie˝owe z dzia∏ów 30-49, 64-96

3005 90 Wata, gaza, banda˝e i podobne artyku∏y

ex 3921 12 Tkane, dziane lub nietkane materia∏y, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywami
sztucznymi

ex 4202 12 Torby, torebki r´czne i pokrowce z zewn´trznà powierzchnià g∏ównie z materia∏ów w∏ókienni-
ex 4202 22 czych
ex 4202 32 
ex 4202 92 

ex 6405 20 Obuwie z podeszwà i cholewkà z filcu z we∏ny
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ex 6406 10 Cholewki, w których 50% lub wi´cej zewn´trznej powierzchni wykonano z materia∏ów w∏ó-
kienniczych

ex 6406 99 Ocieplacze i getry z materia∏ów w∏ókienniczych

6501 00 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i sto˝ki z filcu; p∏aty i rury z filcu

6502 00 Sto˝ki kapeluszy plecione lub wykonane przez ∏àczenie pasków z jakiegokolwiek materia∏u

6504 00 Kapelusze i inne nakrycia g∏owy, plecione lub wykonane przez ∏àczenie pasków z jakiego-
kolwiek materia∏u

6601 91 Pozosta∏e parasole, z trzonem teleskopowym

6601 99 Pozosta∏e parasole

8708 21 Pasy bezpieczeƒstwa do pojazdów samochodowych

8804 00 Spadochrony; ich cz´Êci i akcesoria

9113 90 Paski i bransoletki do zegarków z materia∏ów w∏ókienniczych

ex 9404 90 Poduszki i jaÊki z bawe∏ny; ko∏dry; pierzyny; szaliki i podobne artyku∏y z materia∏ów w∏ókien-
niczych

9502 91 Ubranka dla lalek

Za∏àcznik nr 2

LISTA TOWARÓW, DO KÓRYCH NIE B¢DÑ MIA¸Y ZASTOSOWANIA ÂRODKI OCHRONNE

Ârodki ochronne nie b´dà stosowane w odniesieniu do:

1) towarów przywo˝onych z krajów rozwijajàcych si´ — cz∏onków WTO, obejmujàcych: r´cznie produkowane
tkaniny wyrabiane cha∏upniczo, produkty cha∏upnictwa wykonane z takich tkanin lub produkty tekstylne
i odzie˝owe tradycyjnego rzemios∏a ludowego, pod warunkiem i˝ towary takie b´dà w odpowiedni sposób
udokumentowane zgodnie z porozumieniami zawartymi mi´dzy zainteresowanymi cz∏onkami;

2) towarów tekstylnych, którymi handel mi´dzynarodowy nosi charakter historyczny i którymi handlowano
w znaczàcych iloÊciach do 1982 r., takich jak: torby, worki, podk∏ady dywanowe, liny, torby podró˝ne, maty,
materia∏y do wyrobu mat oraz dywany, produkowanych zazwyczaj z juty, w∏ókna kokosowego, sizalu, manili
(konopie manilskie), w∏ókien roÊlin z rodzaju Agave i Fucraea oraz w∏ókien z liÊci Agave fourcroydes z rodziny
Amaryllidaceae;

3) towarów wykonanych z naturalnego jedwabiu.

W odniesieniu do takich towarów b´dà mieç zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz.U. Nr 43, poz. 477).


