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  USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych
towarów tekstylnych i odzieżowych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa środki ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar

celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych, zwane dalej �środkami
ochronnymi�, oraz zasady i tryb postępowania w sprawie stosowania tych środ-
ków, zwany dalej �postępowaniem ochronnym�.

2. Przepisy ustawy stosuje się do towarów tekstylnych i odzieżowych objętych listą
stanowiącą Załącznik nr 1 do ustawy.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, będzie ogłaszać listy towarów tek-
stylnych i odzieżowych wyłączonych spod działania ustawy, mając na względzie
wykonanie zobowiązań podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w ramach Poro-
zumienia w sprawie tekstyliów i odzieży (Dz.U. z 1996 r. Nr 9, poz. 54), zwane-
go dalej �Porozumieniem�, stanowiącego załącznik do Porozumienia ustana-
wiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu
dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483).

4. Przepisów ustawy nie stosuje się wobec towarów, których listę zawiera Załącznik
nr 2 do ustawy.

5. W sprawach nieuregulowanych  w ustawie do postępowania ochronnego stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. W wypadku gdy krajem eksportu towarów tekstylnych i odzie¿owych bêd¹cych
przedmiotem postêpowania jest cz³onek WTO, przepisy ustawy stosuje siê
zgodnie z wymogami Porozumienia.

Art. 2.
1. Postanowienia, decyzje i rozporządzenia, o których mowa w ustawie, przed ich

wydaniem opiniowane są przez  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Przepisów art. 106 § 2 i 5 Kodeks postępowania administracyjnego nie
stosuje się.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2001
r. Nr 110, poz. 1188;
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2. Postanowienia, decyzje i rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, obowiązują
od dnia ich ogłoszenia.

3. Obwieszczenia o postanowieniach i decyzjach wraz z uzasadnieniem, są ogłasza-
ne w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor Polski B� .

4. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza niezwłocznie ogłoszone rozpo-
rządzenia właściwym organom kraju eksportu, natomiast postanowienia oraz de-
cyzje doręcza stronom uczestniczącym w postępowaniu.

5. W wypadku gdy liczba uczestniczących stron jest większa niż 50, minister wła-
ściwy do spraw gospodarki może zastąpić doręczenie publicznym obwieszcze-
niem w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Art. 3.
Przywóz towarów na polski obszar celny uważa się za nadmierny, jeżeli występuje
w tak zwiększonych ilościach, że wyrządza poważną szkodę lub zagraża wyrządze-
niem takiej szkody przemysłowi krajowemu wytwarzającemu towar podobny lub
towar bezpośrednio konkurencyjny.

Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) towar podobny - towar, który jest jednakowy pod każdym względem w sto-
sunku do towaru objętego postępowaniem ochronnym lub w razie braku ta-
kiego towaru, inny towar, który pomimo że nie jest jednakowy pod każdym
względem, ma cechy ściśle odpowiadające cechom towaru objętego tym po-
stępowaniem,

2) towar bezpośrednio konkurencyjny - towar, który chociaż nie spełnia wymo-
gów określonych w pkt 1, ze względu na możliwość użycia go do tych sa-
mych celów i spełniania przez niego tych samych funkcji oraz ze względu
na jego cenę może być uznany za substytutywny w odniesieniu do towaru
objętego postępowaniem ochronnym,

3) poważna szkoda - znaczące i ogólne pogorszenie sytuacji przemysłu krajo-
wego,

4) zagrożenie poważną szkodą - sytuację, w której na podstawie faktów ustalo-
no, że wystąpienie poważnej szkody jest wysoce prawdopodobne oraz bli-
skie w czasie,

5) przemysł krajowy - ogół producentów wytwarzających towar podobny lub
bezpośrednio konkurencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
tych spośród nich, których łączna produkcja towaru podobnego lub bezpo-
średnio konkurencyjnego stanowi znaczącą część całkowitej produkcji kra-
jowej tego towaru,

6) kraj eksportu - kraj pochodzenia towaru w rozumieniu przepisów prawa cel-
nego; jeżeli nie można ustalić kraju pochodzenia, jest nim kraj wysyłki; za
kraj eksportu nie może być uznany kraj, przez którego obszar towar jest
przewożony,

2. Stronami biorącymi udział w postępowaniu ochronnym mogą być:
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1) zagraniczni producenci lub eksporterzy towaru objętego postępowaniem
ochronnym, krajowi importerzy tego towaru lub organizacje oraz zrzeszenia
przedsiębiorców, jeżeli większość ich członków jest zagranicznymi produ-
centami lub eksporterami albo krajowymi importerami danego towaru,

2) właściwe organy kraju eksportu,

3) krajowi producenci lub organizacje oraz zrzeszenia producentów, jeżeli
większość ich członków jest producentami towaru podobnego lub bezpo-
średnio konkurencyjnego,

4) producenci wykorzystujący w procesie produkcji towar objęty postępowa-
niem lub ich organizacje, lub organizacje konsumenckie,

5) inne krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, które wykażą swój
bezpośredni interes materialny lub inny prawem chroniony interes w bada-
nej sprawie.

Rozdział 2

Środki ochronne

Art. 5.
1. Jeżeli w wyniku postępowania ochronnego zostanie stwierdzone, że przywóz na

polski obszar celny towarów pochodzących z określonego kraju jest nadmierny,
to wobec towarów pochodzących z tego kraju, dopuszczanych do obrotu na pol-
skim obszarze celnym, może zostać zastosowany środek ochronny.

2. Przy ustanowieniu środka ochronnego:

1) kraje najmniej rozwinięte, będące członkami WTO, będą traktowane w spo-
sób znacznie bardziej korzystny niż inne kraje - członkowie WTO,

2) członkowie WTO, których wielkość eksportu towaru objętego postępowa-
niem ochronnym jest niewielka w porównaniu z wielkością eksportu innych
członków WTO i stanowi niewielką część przywozu towaru do kraju obję-
tego postępowaniem, będą traktowani w sposób bardziej korzystny niż inne
kraje - członkowie WTO, uwzględniający przyszłe możliwości rozwoju ich
handlu i zapewniający im znaczącą poprawę dostępu do rynku.

Art. 6.
Środek ochronny ustanawia się w formie kontyngentu ilościowego w rozumieniu art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997r. o administrowaniu obrotem z zagranicą to-
warami i usługami ( Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250).

Art. 7.
W wypadku ustanowienia środka ochronnego, warunkiem dopuszczenia do obrotu
towarów, o których mowa w art. 1 ust. 2, jest przedstawienie pozwolenia ministra
właściwego do spraw gospodarki, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami,
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Rozdział 3

Postępowanie ochronne

Art. 8.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wszczyna postępowanie ochronne:

1) na pisemny wniosek osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organiza-
cyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, występującej na rzecz przemy-
słu krajowego; wniosek uważa się za złożony na rzecz przemysłu krajowe-
go, jeżeli popierają go producenci krajowi, których łączna produkcja stano-
wi co najmniej 25 % produkcji towaru podobnego lub bezpośrednio konku-
rencyjnego, a wnioskodawca przedstawi dane i informacje dotyczące zna-
czącej części łącznej produkcji krajowej tego towaru.

2) z urzędu, jeżeli dysponuje danymi uzasadniającymi wszczęcie postępowania
ochronnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności in-
formacje lub dane dotyczące:

1) wnioskodawcy,

2) nazwy towaru, wobec którego wnioskowane jest postępowanie ochronne,

3) sprzedaży towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego produkcji
krajowej,

4) przemysłu krajowego w zakresie:

a) wielkości produkcji krajowej,

b) stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,

c) relacji przywozu ogółem do produkcji krajowej,

d) stanu zapasów,

e) zysków i strat,

f) eksportu,

g) inwestycji,

h) stanu zatrudnienia, wydajności i wynagrodzenia,

5) udziału produkcji krajowej i importu w rynku,

6) kraju eksportu towaru,

7) importerów,

8) ceny towaru przywożonego na polski obszar celny,

9) istnienia związku przyczynowego zachodzącego między nadmiernym przy-
wozem towarów na polski obszar celny a poważną szkodą lub zagrożeniem
wyrządzenia takiej szkody przemysłowi krajowemu.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także sposób jego złożenia, uwzględ-
niając dane, o których mowa w ust. 2.
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4. W wypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych zgodnie z ust. 2 i 3
lub przedstawione dane okażą się niewystarczające, minister właściwy do spraw
gospodarki, nie później niż w terminie 15 dni od dnia wpłynięcia wniosku,
wzywa wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, do
usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia
otrzymania wezwania. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie
minister właściwy do spraw gospodarki może, gdy uzasadniają to okoliczności
sprawy, wyznaczyć dodatkowy termin do usunięcia braków.

5. Za datę wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 4, uznaje się datę wpływu
wniosku, w którym usunięto braki.

6. W wypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę przed wydaniem postano-
wienia o wszczęciu postępowania ochronnego, postępowania nie wszczyna się.

7. Jeżeli wnioskodawca wycofa wniosek po wszczęciu postępowania ochronnego,
minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, umorzy postę-
powanie, chyba że naruszałoby to interes publiczny.

8.  Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie.

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wpływu

wniosku, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ochronne-
go, jeżeli:

1) informacje i dane zawarte we wniosku wskazują, że nie zachodzą warunki,
o których mowa w art. 3,

2) wymaga tego interes publiczny.

2.  Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 10.
Jeżeli z Porozumienia wynika obowiązek zawiadamiania strony (stron) i Organu
Kontrolnego do Spraw Tekstyliów WTO, zwanego dalej �TMB�, o wszczęciu postę-
powania ochronnego, minister właściwy do spraw gospodarki powiadomi strony i
TMB.

Art. 11.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wszczyna, w drodze postanowienia, po-

stępowanie ochronne, jeżeli informacje oraz dane, którymi dysponuje, wskazują,
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 3.

2. W wypadku postępowania wszczynanego na wniosek, o którym mowa w art. 8
ust. l pkt 1,  minister właściwy do spraw  gospodarki wydaje postanowienie
o wszczęciu postępowania ochronnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty
wpłynięcia wniosku.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) datę wszczęcia postępowania,

2) oznaczenie wnioskodawcy,
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3) nazwę towaru, opis towaru i kod taryfy celnej,

4) nazwę kraju eksportu towaru,

5) określenie krajowego towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego
wobec towaru objętego postępowaniem,

6) określenie skali wzrostu przywozu towaru objętego postępowaniem, zarów-
no w wielkościach bezwzględnych, jak i w stosunku do produkcji krajowej,

7) określenie czynników, które stanowią podstawę ustaleń dotyczących poważ-
nej szkody oraz związku przyczynowego,

8) określenie okresu badanego,

9) harmonogram postępowania,  w tym:

a) termin, w którym strony powinny zgłosić swój udział w postępowaniu,

b) termin posiedzenia wyjaśniającego, o ile zachodzi potrzeba jego zwoła-
nia,

c) przewidywany termin zakończenia postępowania.

4. Przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania ochronnego, informa-
cje w tej sprawie nie będą podane do wiadomości publicznej.

5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje zażalenie.

Art. 12.
Minister właściwy do spraw gospodarki dopuszcza do udziału w postępowaniu
ochronnym stronę, która uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu określonego w
art. 11 ust. 3 pkt 9 lit. a) nastąpiło z przyczyny od niej niezależnej.

Art. 13.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może wezwać strony do dostarczenia w

wyznaczonym terminie informacji lub do złożenia wyjaśnień, jeżeli jest to nie-
zbędne dla prowadzonego postępowania ochronnego.

2. Jeżeli strona odmawia udzielenia w wyznaczonym terminie informacji lub złoże-
nia wyjaśnień, o których mowa w ust. l, lub w inny sposób utrudnia postępowa-
nie ochronne, ustaleń dokonuje się na podstawie dostępnych organowi prowa-
dzącemu postępowanie danych i informacji.

3. Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone, że przedstawione informacje lub
wyjaśnienia są nieprawdziwe lub mylące, to takie informacje lub wyjaśnienia
pomija się w postępowaniu ochronnym.

Art. 14.
1. Strony w toku postępowania ochronnego mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać

wnioski oraz dostarczać dowody na ich poparcie.

2. Wyja�nienia i informacje przekazane ustnie, w toku postępowania ochronnego,
mogą być dopuszczone jako dowód, o ile zostaną utrwalone  w formie protokołu
włączonego do akt sprawy.
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Art. 15.
1. W celu ustalenia, czy wzrost przywozu towaru objętego postępowaniem wyrzą-

dził poważną szkodę lub też zagraża rzeczywiście wyrządzeniem takiej szkody,
minister właściwy do spraw gospodarki zbada w toku postępowania ochronnego,
w szczególności:

1) wielkość i tempo wzrostu przywozu ogółem w ilościach bezwzględnych, w
tym z kraju, z którego nastąpił nadmierny przywóz, oraz stosunek wielkości
przywozu z tego kraju do przywozu ogółem oraz do wielkości krajowej pro-
dukcji lub konsumpcji,

2) wpływ przywozu na sytuację producentów krajowych towaru podobnego lub
bezpośrednio konkurencyjnego, wyrażający się w zmianach:

a) wielkości produkcji,

b) stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,

c) stanu zapasów,

d) poziomu sprzedaży,

e) udziału w rynku krajowym towarów objętych postępowaniem,

f) wysokości cen towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego na
rynku krajowym (obniżenie cen lub zapobieżenie wzrostowi cen, które
nastąpiły w normalnych okolicznościach),

g) wysokości zysku lub straty,

h) rozmiarów inwestycji,

i) stanu zatrudnienia,

j) wydajności pracy,

k) wysokości wynagrodzenia,

l) rozmiarów eksportu,

3) istnienie związku przyczynowego pomiędzy przywozem towarów na polski
obszar celny, a sytuacją krajowych producentów, o której mowa w pkt 2.

2. W celu stwierdzenia, czy przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym
zagraża wyrządzeniem poważnej szkody przemysłowi krajowemu, minister wła-
ściwy do spraw gospodarki zbada:

1) wielkość i tempo wzrostu przywozu na polski obszar celny towaru objętego
postępowaniem ochronnym,

2) możliwości eksportowe kraju eksportu towaru objętego postępowaniem
ochronnym i prawdopodobieństwo wykorzystania tych możliwości dla
zwiększenia przywozu na polski obszar celny.

3. W toku postępowania ochronnego minister właściwy do spraw gospodarki zbada
także czynniki inne niż przywóz, które wyrządziły lub mogły wyrządzić poważ-
ną szkodę przemysłowi krajowemu lub przyczyniły się do powstania takiej
szkody. Stwierdzona szkoda wyrządzona przez te czynniki nie będzie przypisy-
wana przywozowi.
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Art. 16.
W wypadku gdy zgromadzony materiał daje podstawę do uznania, że powstała po-
ważna szkoda lub istnieje groźba powstania poważnej szkody, minister właściwy do
spraw gospodarki wystąpi z wnioskiem do właściwego organu kraju eksportu o pod-
jęcie konsultacji mających na celu osiągnięcie porozumienia odnośnie do ustanowie-
nia środka ochronnego dla towarów objętych postępowaniem ochronnym.

Art. 17.
1. W toku prowadzonego postępowania ochronnego mogą być zwoływane posie-

dzenia w celu wyjaśnienia budzących wątpliwości okoliczności oraz  faktów sta-
nowiących przedmiot badania.

2. Posiedzeniu przewodniczy wyznaczony przez ministra właściwego do spraw  go-
spodarki pracownik ministerstwa. Ustala on porządek posiedzenia, kieruje jego
przebiegiem oraz sporządza protokół z przeprowadzonego posiedzenia.

3. Termin posiedzenia powinien być tak wyznaczony, aby informacja o jego zwoła-
niu umożliwiła stronom, których obecność jest uzasadniona, przygotowanie do
udziału w posiedzeniu.

Art. 18.
1. Protokół, o którym mowa w art. 17 ust. 2, sporządza się tak, aby z niego wyni-

kało, jakie budzące wątpliwości okoliczności oraz fakty stanowiące przedmiot
badania zostały omówione i wyjaśnione, kto i w jakim charakterze składał wyja-
śnienia, jakie uwagi zgłosiły obecne na posiedzeniu strony.

2. Protokół doręcza się niezwłocznie uczestniczącym w posiedzeniu stronom.

3. Stronom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do zgłaszania na piśmie
zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu. Zastrzeżenie powinno
zawierać uzasadnienie wraz z danymi i informacjami na jego poparcie.

Art. 19.
1. Jeżeli w wyniku postępowania ochronnego minister właściwy do spraw   gospo-

darki stwierdzi, że przywóz na polski obszar celny jest nadmierny, to wobec
przywozu takiego towaru, po konsultacjach z właściwym organem kraju eks-
portu, ustanowi, w drodze rozporządzenia, środek ochronny.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje rozporządzenie, o którym  mowa
w ust. l, nie później niż przed upływem 90 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
do władz kraju eksportu o podjęcie konsultacji i nie wcześniej niż po upływie 60
dni od tej daty, z zastrzeżeniem art. 22.

3. Przepisu ust. 2  nie stosuje się, jeżeli w wyniku konsultacji osiągnięto   porozu-
mienie w sprawie zasadności ustanowienia w innym terminie środka ochronnego
wobec towarów objętych postępowaniem.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności określać:

1) nazwę kraju eksportu,

2) nazwę towaru, opis towaru i kod taryfy celnej,
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3) okres, na jaki ustanowiono środek ochronny, jego wielkość i sposób rozdy-
sponowania,

 4) warunki liberalizacji, jeżeli środek ochronny został ustanowiony na okres
dłuższy niż 12 miesięcy,

5. Środek ochronny może być ustanowiony na okres nie dłuższy niż 3 lata lub do
czasu wyłączenia z listy towarów tekstylnych i odzieżowych, o której mowa w
art. 1 ust. 2, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki może uchylić lub zmienić rozporządze-
nie o ustanowieniu środka ochronnego, jeżeli TMB uzna, że ustanowienie środka
ochronnego nie było zasadne.

7. Środka ochronnego nie stosuje się w odniesieniu do towaru objętego kontraktami
zawartymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust.
1, pod warunkiem że dokumenty przewozowe zostały wystawione przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia, a towar został przywieziony na polski  obszar
celny nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozpo-
rządzenia.

Art. 20.
1. Wielkość kontyngentu, stanowiącego środek ochronny, nie może być niższa od

wielkości przywozu towaru w okresie 12 miesięcy, kończącym się na 2 miesiące
przed wystąpieniem do władz kraju eksportu z wnioskiem, o którym mowa w
art. 16.

2. W wypadku ustanowienia środka ochronnego obowiązującego dłużej niż 12 mie-
sięcy, poziom kontyngentu dla każdego następnego roku będzie wyższy o co
najmniej 6% niż dla roku poprzedniego.

3. Na wniosek właściwego organu kraju eksportu wielkość kontyngentu, o którym
mowa w ust. 2, może być zwiększona:

1) w drugim roku o nie więcej niż 5% kontyngentu roku następnego,

2) w drugim i trzecim roku - o wielkość niewykorzystanych kontyngentów lat
poprzednich.

4. Zwiększenia, o których mowa w ust. 3,  nie mogą w każdym roku przekraczać
łącznie 10% kontyngentu dla danego roku.

5. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 3, dopuszczalne jest po dokonaniu oceny je-
go wpływu na sytuację przemysłu krajowego.

Art. 21.
Jeżeli w wyniku postępowania ochronnego zostanie stwierdzone, że:

1) przywóz na polski obszar celny towarów objętych postępowaniem nie wy-
rządził poważnej szkody przemysłowi krajowemu ani nie zagraża powsta-
niem takiej szkody, lub

2) przemawia za tym interes publiczny,

minister właściwy do spraw  gospodarki wydaje decyzję o zakończeniu postę-
powania ochronnego bez zastosowania środka ochronnego.
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Art. 22.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy poważna szkoda mogłaby stać

się trudna do naprawienia wskutek opóźnienia wprowadzenia środka ochronne-
go, minister właściwy do spraw gospodarki może wprowadzić środek ochronny
przed podjęciem konsultacji, o których mowa w art. 16.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może uchylić albo zmienić środek
ochronny wprowadzony na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku konsultacji, o któ-
rych mowa w art. 16, uzna, że wymaga tego interes publiczny.

Rozdział 4

Postępowanie w sprawie obejścia środka ochronnego

Art. 23.
1. Jeżeli nastąpiło naruszenie zasad realizacji ustanowionego kontyngentu poprzez

przeładunek, zmianę kierunku przywozu, fałszowanie świadectw pochodzenia
lub innych oficjalnych dokumentów, co sprawiło, że towar został dopuszczony
do obrotu na polskim obszarze celnym z naruszeniem ustanowionych ograni-
czeń, minister właściwy do spraw gospodarki wystąpi bezzwłocznie do właści-
wego organu kraju eksportu o podjęcie konsultacji w celu likwidacji powstałych
nieprawidłowości.

2. Konsultacje będą prowadzone w okresie 30 dni od dnia doręczenia wniosku.

3. W wypadku nieprzystąpienia przez stronę, w terminie określonym w ust. 2, do
konsultacji lub jeżeli konsultacje nie doprowadzą do pozytywnych rezultatów,
zostaną zastosowane środki mające na celu przeciwdziałanie naruszaniu ustalo-
nych ograniczeń.

Art. 24.
1. Środki, o których  mowa w art. 23 ust. 3, polegają na:

1) wprowadzeniu przez Radę Ministrów zakazu przywozu towaru na polski ob-
szar celny na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, albo

2) ustanowieniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki opłaty celnej
dodatkowej, albo

3) pomniejszeniu obowiązującego kontyngentu o ilość towaru dopuszczonego
do obrotu na polskim obszarze celnym z pominięciem kontyngentu.

2. Opłata celna dodatkowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi należność celną
przywozową w rozumieniu przepisów prawa celnego.

3. Wymiaru i poboru opłaty celnej dodatkowej dokonuje organ celny.
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Art. 25.
1. W wypadku ustanowienia kontyngentu, warunkiem dopuszczenia do obrotu to-

waru klasyfikowanego według takiego kodu taryfy celnej, jak towar objęty środ-
kiem ochronnym, jest udokumentowanie pochodzenia towaru na zasadach okre-
ślonych w przepisach prawa celnego. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony,
przepis art. 59 Kodeksu celnego stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli ustanowiona zostanie opłata celna dodatkowa, warunkiem dopuszczenia
do obrotu towaru klasyfikowanego według takiego kodu taryfy celnej, jak towar
objęty środkiem ochronnym, jest udokumentowanie pochodzenia towaru na za-
sadach określonych w przepisach prawa celnego. Jeżeli warunek ten nie zostanie
spełniony, stosuje się opłatę celną dodatkową.

3. Do opłaty celnej dodatkowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ustawy z
dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na
polski obszar celny (Dz.U. Nr 43, poz. 477).

Rozdział 5

Kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego

Art. 26.
l.   Decyzje ministra właściwego do spraw gospodarki wydane w postępowaniu

ochronnym oraz postanowienia tego organu o: pozostawieniu wniosku o
wszczęcie postępowania ochronnego bez rozpoznania, umorzeniu postępowania
ochronnego, odmowie wszczęcia postępowania ochronnego i zakończeniu po-
stępowania ochronnego bez zastosowania środka ochronnego, podlegają zaskar-
żeniu przez stronę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku ich nie-
zgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia doręczenia aktu.

2.  Wniesienie i rozpoznanie skargi następuje w trybie określonym ustawą z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie 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 wyłączeniem
przepisów art. 34.

3. Wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wy-
konania zaskarżonego postanowienia, chyba że sąd tak postanowi.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

Art. 27.
Postępowanie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy podlega rozpatrzeniu według  dotychczasowych przepisów.
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Art. 28.
Traci moc ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywo-
zem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych (Dz.U. Nr
157, poz. 1029).

Art. 29.
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
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Załącznik nr 1 do ustawyz dnia 21 czerwca
2001 r. (poz.1188)

LISTA TOWARÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH,
KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE ŚRODKAMI OCHRONNYMI

Nr Zharmonizowanego
systemu określania
i kodowania towarów
( HS)       Opis produktu

Dział  51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z
włosia końskiego.

5105 10 Wełna zgrzeblona
5105 29 Czesanka wełniana i pozostałe wełny czesane, inne niż czesana

wełna cięta
5105 30 Cienka sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana
5106 10 Przędza z wełny zgrzeblonej, zawierająca 85% lub więcej ma- 

sy wełny, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej
5106 20 Przędza z wełny zgrzeblonej, zawierająca mniej niż 85% masy 

wełny, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej
5107 10 Przędza z wełny czesanej, zawierająca 85% lub więcej masy 

wełny, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej
5108 10 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej zgrzeblonej, nieprzezna-

czona do sprzedaży detalicznej
5108 20 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej czesanej, nieprzeznaczo- 

na do sprzedaży detalicznej
5109 10 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, zawierająca 

85% lub więcej masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5109 90 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, zawierająca 
mniej niż 85% masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5110 00 Przędza z grubej sierści zwierzęcej i przędza z włosia 
końskiego

5111 11 Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzę- 
cej cienkiej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, o masie jednostkowej nie przekra
czającej 300 g/m2

5111 19 Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzę-
cej cienkiej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 300 g/m2

5111 20 Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzę-
cej cienkiej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, mieszane głównie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi ciągłymi

5111 30 Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzę-
cej cienkiej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
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cienkiej sierści zwierzęcej, mieszane głownie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi ciętymi

5111 90 Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzę-
cej cienkiej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, pozostałe

5112 11 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej 
czesankowej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 200 g/m2

5112 19 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej 
czesankowej, zawierające 85% lub więcej masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 200 g/m2

5112 20 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej 
czesankowej, zawierające mniej niż 85% masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, mieszane głównie lub wyłącznie ze 
sztucznymi włóknami ciągłymi

5112 30 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej 
czesankowej, zawierające mniej niż 85% masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, mieszane głównie lub wyłącznie ze 
sztucznymi włóknami ciętymi

5112 90 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej 
czesankowej, zawierające mniej niż 85% masy wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, pozostałe

5113 00 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

Dz. 52 Bawełna
5204 11 Nici bawełniane do szycia, zawierające 85% lub więcej masy 

bawełny, nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej
5204 19 Nici bawełniane do szycia, zawierające mniej niż 85% masy 

bawełny, nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej
5204 20 Nici bawełniane do szycia, przeznaczone do sprzedaży 

detalicznej
5205 11 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-

ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej 
714.29 decyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży 
detalicznej

5205 12 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 714.29 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 232.56 
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 13 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 232.56 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 192.31 
decyteksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 14 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 192.32 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 125 
decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 15 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej 
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poniżej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży 
detalicznej

5205 21 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej 
714.29 decyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży 
detalicznej

5205 22 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 714.29 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 232.56 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 23 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 232.56 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 192.31 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 24 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej 
poniżej 192.32 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 125 decytek-
sów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5205 26  Przędza bawełniana, o masie jednostkowej poniżej 125 
decyteksów, lecz nie mniejszej niż 106,38 decyteksów (o 
numerze metrycznym powyżej 80 ale nieprzekraczającym 
numeru metrycznego 94 dla przędzy pojedynczej)_PRIVATE

5205 27 Przędza bawełniana, o masie jednostkowej poniżej 106,38 de-
cyteksów, lecz nie mniejszej niż 83,33 decyteksów (o numerze 
metrycznym powyżej 94, lecz nieprzekraczającym numeru 
metrycznego 120)

5205 28 Przędza bawełniana, o masie jednostkowej mniejszej niż 83,33
decyteksów (o numerze metrycznym powyżej 120)

5205 31 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej 714.29 de-
cyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicz-
nej, pozostała

5205 32 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 
714.29 decyteksa lecz nie mniejszej niż 232.56 decyteksa, nie- 
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 33 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 
232.56 decyteksa lecz nie mniejszej niż 192.31 decyteksa, nie- 
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 34 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 
192.31 decyteksa lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów, nie- 
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 35 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 125
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decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozo-
stała

5205 41 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej 714.29 decy-
teksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej,
pozostała

5205 42 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
714.29 decyteksa lecz nie mniejszej niż 232.56 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 43 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
232.56 decyteksa lecz nie mniejszej niż 192.31 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 44 Przędza bawełniana, zawierająca 85% lub więcej masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
192.31 decyteksa lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5205 46 Przędza bawełniana, o masie jednostkowej przędzy pojedyn-
czej poniżej 125 decyteksów, lecz nie mniejszej niż 106,38 de-
cyteksów (o numerze metrycznym powyżej 80, lecz nieprze-
kraczającym numeru metrycznego 94 dla przędzy pojedyn-
czej), pozostała

5205 47 Przędza bawełniana, o masie jednostkowej przędzy pojedyn-
czej poniżej 106,38 decyteksów ale nie mniejszej niż 83,33 de-
cyteksów (o numerze metrycznym powyżej 94, lecz nieprze-
kraczającym numeru metrycznego 120 dla przędzy pojedyn-
czej), pozostała

5205 48 Przędza bawełniana, o masie jednostkowej przędzy pojedyn-
czej poniżej 83,33 decyteksów (o numerze metrycznym powy-
żej 120, dla przędzy pojedynczej), pozostała

5206 11 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej
714.29 decyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5206 12 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej
poniżej 714.29 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 232.56 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5206 13 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej
poniżej 232.56 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 192.31 decy-
teksa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5206 14 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej
poniżej 192.31 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 125 decytek-
sów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej
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5206 15 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien nieczesanych, o masie jednostkowej
poniżej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży deta-
licznej

5206 21 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej
714.29 decyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5206 22 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej po-
niżej 714.29 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 232.56 decytek-
sa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5206 23 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej po-
niżej 232.56 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 192.31 decytek-
sa, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5206 24 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej po-
niżej 192.31 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów,
nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5206 25 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, pojedyncza z włókien czesanych, o masie jednostkowej po-
niżej 125 decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicz-
nej

5206 31 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej 714.29 de-
cyteksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicz-
nej, pozostała

5206 32 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
714.29 decyteksa lecz nie mniejszej niż 232.56 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 33 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
232.56 decyteksa lecz nie mniejszej niż 192.31 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 34 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
192.31 decyteksa lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 35 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien niecze-
sanych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 125
decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozo-
stała

5206 41 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej 714.29 decy-
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teksa lub większej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej,
pozostała

5206 42 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
714.29 decyteksa lecz nie mniejszej niż 232.56 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 43 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o decyteksa lecz nie mniejszej niż 192.31 decyteksa, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 44 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej
192.31 decyteksa lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozostała

5206 45 Przędza bawełniana, zawierająca mniej niż 85% masy baweł-
ny, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, z włókien czesa-
nych, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej poniżej 125
decyteksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, pozo-
stała

5207 10 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85% 
lub więcej masy bawełny, przeznaczona do sprzedaży detalicz
nej

5207 90 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 
mniej niż 85% masy bawełny, przeznaczona do sprzedaży de-
talicznej

5208 11 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85%
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 100 g/m2, niebielone

5208 12 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85%
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 100 g/m2 lecz nieprzekraczającej 200 g/m2, niebielone

5208 13 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
200 g/m2, niebielone

5208 19 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej 200 
g/m2, niebielone

5208 21 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 100 g/m2, bielone

5208 22 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 100 g/m2 lecz nieprzekraczającej 200 g/m2, bielone

5208 23 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczają-
cej 200 g/m2, bielone

5208 29 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej 200 
g/m2, bielone
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5208 31 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 100 g/m2, barwione

5208 32 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 100 g/m2 lecz nieprzekraczającej 200 g/m2, barwione

5208 33 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczają-
cej 200 g/m2, barwione

5208 39 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej 200 
g/m2, barwione

5208 41 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej100 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5208 42 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 100 g/m2 lecz nieprzekraczającej 200 g/m2, z przędzy o 
różnych barwach

5208 43 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5208 49 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej 200 
g/m2, z przędzy o różnych barwach

5208 51 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekracza-
jącej 100 g/m2, drukowane

5208 52 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 100 g/m2 lecz nieprzekraczającej 200 g/m2, drukowane

5208 53 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczają-
cej 200 g/m2, drukowane

5208 59 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej nieprzekraczającej 200 
g/m2, drukowane

5209 11 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 
g/m2, niebielone

5209 12 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, 
niebielone

5209 19 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, nie -
bielone

5209 21 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 
g/m2, bielone

5209 22 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, 
bielone
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5209 29 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, bielone

5209 31 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 
g/m2, barwione

5209 32 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, 
barwione

5209 39 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, barwio-
ne

5209 41 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 
g/m2, z przędzy o różnych barwach

5209 42 Tkaniny drelichowe z bawełny, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2

5209 43 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, inne niż drelich, 
zawierające 85% lub więcej masy bawełny, o masie 
jednostkowej ponad 200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5209 49 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, z przę-
dzy o różnych barwach

5209 51 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające 85% 
lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 
g/m2, drukowane

5209 52 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające 85% lub 
więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, 
drukowane

5209 59 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej 
masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, druko-
wane

5210 11 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające mniej 
niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 
200 g/m2, niebielone

5210 12 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające mniej niż 
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 
g/m2, niebielone

5210 19 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% ma-
sy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami 
sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 g/m2, 
niebielone

5210 21 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające mniej 
niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 
200 g/m2, bielone

5210 22 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające mniej niż 
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 
g/m2, bielone
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5210 29 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% ma-
sy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami 
sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 g/m2, 
bielone

5210 31 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające mniej 
niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 
200 g/m2, barwione

5210 32 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające mniej niż 
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 
g/m2, barwione

5210 39 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% ma-
sy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami 
sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 g/m2, 
barwione

5210 41 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające mniej 
niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z 
włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 
200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5210 42 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200
g/m2, z przędzy o różnych barwach

5210 49 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% ma-
sy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami
sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 g/m2, z
przędzy o różnych barwach

5210 51 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające mniej
niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z
włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż
200 g/m2, drukowane

5210 52 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż
200 g/m2, drukowane

5210 59 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200
g/m2, drukowane

5211 11 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, niebielone

5211 12 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, niebielone

5211 19 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, nie-
bielone
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5211 21 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, bielone

5211 22 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, bielone

5211 29 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, bie-
lone

5211 31 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, barwione

5211 32 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, barwione

5211 39 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, bar-
wione

5211 41 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, z przędzy o różnych barwach

5211 42 Tkaniny drelichowe z bawełny, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2

5211 43 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, inne niż dre-
lich, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, mieszane
głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi, o masie jed-
nostkowej ponad 200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5211 49 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, z
przędzy o różnych barwach

5211 51 Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, drukowane

5211 52 Tkaniny bawełniane o splocie skośnym, zawierające
mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie
z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200
g/m2, drukowane

5211 59 Pozostałe tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż
85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włók-
nami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m2, dru-
kowane
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5212 11 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 200 g/m2, niebielone

5212 12 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 200 g/m2, bielone

5212 13 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 200 g/m2, barwione

5212 14 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5212 15 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 200 g/m2, drukowane

5212 21 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 200 g/m2, niebielone

5212 22 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 200 g/m2, bielone

5212 23 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 200 g/m2, barwione

5212 24 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 200 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5212 25 Inne tkaniny bawełniane, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 200 g/m2, drukowane

Dz. 53 Inne roślinne materiały włókiennicze, przędza papiero-
wa i tkaniny z przędzy papierowej

5306 10 Przędza lniana, pojedyncza
5306 20 Przędza lniana nitkowana lub nitkowana wielokrotnie
5307 20 Przędza z juty lub innych łykowatych włókien przęd-

nych, nitkowana lub nitkowana wielokrotnie
5308 20 Przędza z konopi naturalnych
5309 11 Tkaniny lniane, zawierające 85% lub więcej masy lnu,

niebielone lub bielone
5309 19 Tkaniny lniane, zawierające 85% lub więcej masy lnu,

inne niż niebielone lub bielone
5309 21 Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85% masy lnu,

niebielone lub bielone
5309 29 Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85% masy lnu,

inne niż niebielone lub bielone
5310 10 Tkaniny z juty lub innych łykowatych włókien przęd-

nych, niebielone
5310 90 Tkaniny z juty lub innych łykowatych włókien przęd-

nych, inne niż niebielone

Dz. 54 Włókna chemiczne ciągłe
5401 10 Nici do szycia z włókien ciągłych syntetycznych
5401 20 Nici do szycia z włókien ciągłych przetworzonych
5402 10 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie (inna niż

nici do szycia), z nylonu lub innych poliamidów, nieprzezna-
czona do sprzedaży detalicznej

5402 20 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie (inna niż
nici do szycia), z poliestrów, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 12/51

12-11-01

5402 31 Pozostała przędza teksturowana z nylonu lub innych
poliamidów, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej do 50
teksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 32 Pozostała przędza teksturowana z nylonu lub innych
poliamidów, o masie jednostkowej przędzy pojedynczej ponad
50 teksów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 33 Pozostała przędza teksturowana z poliestrów, nieprze-
znaczona do sprzedaży detalicznej

5402 39 Pozostała przędza teksturowana z włókien ciągłych
syntetycznych, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 41 Pozostała przędza, pojedyncza, nieskręcana, z nylonu
lub innych poliamidów, nieprzeznaczona do sprzedaży deta-
licznej

5402 42 Pozostała przędza z poliestrów, pojedyncza, częściowo
orientowana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 43 Pozostała przędza z poliestrów, pojedyncza, nieskręca-
na, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 49 Pozostała przędza z włókien ciągłych syntetycznych,
nieskręcana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 51 Przędza z nylonu lub innych poliamidów, pojedyncza, o
skręcie przekraczającym 50 obrotów na metr, nieprzeznaczona
do sprzedaży detalicznej

5402 52 Przędza z poliestrów, pojedyncza, o skręcie przekra-
czającym 50 obrotów na metr, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5402 59 Pozostała przędza z włókien ciągłych syntetycznych,
pojedyncza, o skręcie przekraczającym 50 obrotów na metr,
nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 61 Pozostała przędza, nitkowana lub nitkowana wielokrot-
nie, z nylonu lub innych poliamidów, nieprzeznaczona do
sprzedaży detalicznej

5402 62 Pozostała przędza, nitkowana lub nitkowana wielokrot-
nie, z poliestrów, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5402 69 Pozostała przędza z włókien ciągłych syntetycznych,
nitkowana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do
sprzedaży detalicznej

5403 10 Przędza z jedwabiu wiskozowego (inna niż nici do szy-
cia), o dużej wytrzymałości na rozciąganie, nieprzeznaczona
do sprzedaży detalicznej

5403 31 Pozostała przędza, pojedyncza, z jedwabiu wiskozowe-
go, nieskręcana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5403 32 Pozostała przędza, pojedyncza, z jedwabiu wiskozowe-
go, o skręcie przekraczającym 120 obrotów na metr, nieprze-
znaczona do sprzedaży detalicznej

5403 33 Pozostała przędza, pojedyncza, z octanu celulozy, nie-
skręcana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5404 90 Pasek i podobne z syntetycznych materiałów włókien-
niczych o pozornej szerokości nieprzekraczającej 5 mm

5405 00 Przetworzone włókno pojedyncze o masie jednostkowej
67 decyteksów lub większej, którego żaden wymiar przekroju
poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek lub podobne z
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przetworzonego materiału włókienniczego o pozornej szeroko-
ści nieprzekraczającej 5 mm

5406 20 Przędza z przetworzonego włókna ciągłego (inna niż
nici do szycia), przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5407 10 Tkaniny z przędzy z o wysokiej wytrzymałości na roz-
ciąganie, z nylonu lub innych poliamidów lub z poliestrów

5407 20 Tkaniny wykonane z pasków lub podobnego materiału
z syntetycznych materiałów włókienniczych

5407 30 Tkaniny wyszczególnione w uwadze 9 do Sekcji XI
(warstwy równoległej przędzy syntetycznej)

5407 41 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% lub więcej masy
włókna ciągłego z nylonu lub innych poliamidów, niebielone
lub bielone

5407 42 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% lub więcej masy
włókna ciągłego z nylonu lub innych poliamidów, barwione

5407 43 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% lub więcej masy
włókna ciągłego z nylonu lub innych poliamidów, z przędzy o
różnych barwach

5407 44 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% lub więcej masy
włókna ciągłego z nylonu lub innych poliamidów, drukowane

5407 51 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% i więcej masy tek-
sturowanego włókna poliestrowego, niebielone lub bielone

5407 52 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% i więcej masy tek-
sturowanego włókna poliestrowego, barwione

5407 53 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% i więcej masy tek-
sturowanego włókna poliestrowego, z przędzy o różnych bar-
wach

5407 54 Pozostałe tkaniny, zawierające 85% i więcej masy tek-
sturowanego włókna poliestrowego, drukowane

5407 61 Pozostałe tkaniny, zawierające w masie 85% lub więcej
włókna poliestrowego nieteksturowanego

5407 69 Pozostałe tkaniny, zawierające w masie 85% lub więcej
pozostałego włókna poliestrowego

5407 71 Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy
włókna syntetycznego, niebielone lub bielone

5407 72 Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy
włókna syntetycznego, barwione

5407 73 Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy
włókna syntetycznego, z włókien o różnych barwach

5407 74 Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy
włókna syntetycznego, drukowane

5407 81 Pozostałe tkaniny zawierające do 85% masy włókna
syntetycznego, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną,
niebielone lub bielone

5407 82 Pozostałe tkaniny zawierające do 85% masy włókna
syntetycznego, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną,
barwione

5407 83 Pozostałe tkaniny zawierające do 85% masy włókna
syntetycznego, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, z
przędzy o różnych barwach
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5407 84 Pozostałe tkaniny zawierające do 85% masy włókna
syntetycznego, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną,
drukowane

5407 91 Pozostałe tkaniny z włókna syntetycznego, niebielone
lub bielone

5407 92 Pozostałe tkaniny z włókna syntetycznego, barwione
5407 93 Pozostałe tkaniny z włókna syntetycznego, z przędzy o

różnych barwach
5407 94 Pozostałe tkaniny z włókna syntetycznego, drukowane
5408 10 Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na

rozciąganie, z jedwabiu wiskozowego
5408 21 Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy

włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału,
niebielone lub bielone

5408 22 Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy
włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału,
barwione

5408 23 Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy
włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału, z
przędzy o różnych barwach

5408 24 Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy
włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału,
drukowane

5408 31 Pozostałe tkaniny z włókna przetworzonego, bielone
lub niebielone

5408 32 Pozostałe tkaniny z włókna przetworzonego, barwione
5408 33 Pozostałe tkaniny z włókna przetworzonego, z przędzy

o różnych barwach
5408 34 Pozostałe tkaniny z włókna przetworzonego, drukowa-

ne

Dz. 55 Włókna chemiczne cięte
5501 10 Kabel z nylonu lub innych poliamidów
5501 20 Kabel z poliestrów
5501 30 Kabel akrylowy lub modakrylowy
5501 90 Pozostały kabel z włókna syntetycznego
5502 00 Kabel z włókna przetworzonego
5503 20 Syntetyczne włókna cięte, niezgrzeblone, nieczesane, z

poliestrów
5503 90 Pozostałe syntetyczne włókna cięte, niezgrzeblone, nie-

czesane
5505 10 Odpady włókien syntetycznych
5506 10 Syntetyczne włókna cięte, zgrzeblone lub czesane, z

nylonu lub innych poliamidów
5506 30 Syntetyczne włókna cięte, zgrzeblone lub czesane,

akrylowe lub modakrylowe
5507 00 Przetworzone włókna chemiczne cięte, zgrzeblone lub

czesane
5508 10 Nici do szycia z syntetycznych włókien ciętych
5508 20 Nici do szycia z przetworzonych włókien ciętych
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5509 11 Przędza, zawierająca 85% lub więcej masy włókien
ciętych z nylonu lub innych poliamidów, pojedyncza, nieprze-
znaczona do sprzedaży detalicznej

5509 12 Pozostała przędza, zawierająca 85% lub więcej masy
włókien ciętych z nylonu lub innych poliamidów, nitkowana
lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5509 21 Przędza zawierająca 85% lub więcej masy ciętych włó-
kien poliestrowych, pojedyncza, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5509 22 Pozostała przędza, zawierająca 85% lub więcej masy
ciętych włókien poliestrowych, nitkowana, lub nitkowana
wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 31 Przędza zawierająca 85% lub więcej masy ciętych włó-
kien akrylowych lub modakrylowych, pojedyncza, nieprzezna-
czona do sprzedaży detalicznej

5509 32 Pozostała przędza, zawierająca 85% lub więcej masy
ciętych włókien akrylowych lub modakrylowych, nitkowana,
lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprzedaży
detalicznej

5509 41 Przędza, zawierająca 85% lub więcej masy syntetycz-
nych włókien ciętych, pojedyncza, nieprzeznaczona do sprze-
daży detalicznej

5509 42 Pozostała przędza, zawierająca 85% lub więcej masy
syntetycznych włókien ciętych, nitkowana lub nitkowana wie-
lokrotnie, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 51 Pozostała przędza z poliestrowych włókien ciętych,
mieszana głównie lub wyłącznie z przetworzonymi włóknami
ciętymi, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 52 Pozostała przędza z poliestrowych włókien ciętych,
mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią
zwierzęcą, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 53 Pozostała przędza z poliestrowych włókien ciętych,
mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną, nieprzeznaczona
do sprzedaży detalicznej

5509 61 Pozostała przędza z ciętych włókien akrylowych, mie-
szana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwie-
rzęcą, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 62 Pozostała przędza z ciętych włókien akrylowych, mie-
szana głównie lub wyłącznie z bawełną, nieprzeznaczona do
sprzedaży detalicznej

5509 69 Pozostała przędza z ciętych włókien akrylowych, nie-
przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5509 91 Pozostała przędza z pozostałych syntetycznych włókien
ciętych, mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką
sierścią zwierzęcą

5509 92 Pozostała przędza z pozostałych syntetycznych włókien
ciętych, mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną, nieprze-
znaczona do sprzedaży detalicznej

5509 99 Pozostała przędza z pozostałych syntetycznych włókien
ciętych, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 16/51

12-11-01

5510 11 Przędza z przetworzonych włókien ciętych, zawierająca
85% lub więcej masy przetworzonych włókien ciętych, poje-
dyncza, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5510 12 Przędza z przetworzonych włókien ciętych, zawierająca
85% lub więcej masy przetworzonych włókien ciętych, nitko-
wana lub nitkowana wielokrotnie, nieprzeznaczona do sprze-
daży detalicznej

5510 20 Pozostała przędza z przetworzonych włókien ciętych,
mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią
zwierzęcą, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5510 30 Pozostała przędza z przetworzonych włókien ciętych,
mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną, nieprzeznaczona
do sprzedaży detalicznej

5510 90 Pozostała przędza z przetworzonych włókien ciętych,
nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5511 10 Przędza (z wyłączeniem nici do szycia), z syntetycz-
nych włókien ciętych, zawierająca 85% lub więcej masy takich
włókien, przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5511 20 Pozostała przędza (z wyłączeniem nici do szycia), z
syntetycznych włókien ciętych, zawierająca poniżej 85% masy
takich włókien, przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5511 30 Przędza z przetworzonych włókien ciętych (z wyłącze-
niem nici do szycia), przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5512 11 Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające
85% lub więcej masy poliestrowych włókien ciętych, niebielo-
ne lub bielone

5512 19 Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające
85% lub więcej masy poliestrowych włókien ciętych, inne niż
niebielone lub bielone

5512 21 Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające
85% lub więcej masy akrylowych lub modakrylowych włókien
ciętych, niebielone lub bielone

5512 29 Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające
85% lub więcej masy akrylowych lub modakrylowych włókien
ciętych, inne niż niebielone lub bielone

5512 91 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające 85% lub więcej masy takich włókien ciętych, nie-
bielone lub bielone

5512 99 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające 85% lub więcej masy takich włókien ciętych, inne
niż niebielone lub bielone

5513 11 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie płóciennym

5513 12 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, niebielone lub bielone, o splocie skośnym

5513 13 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
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lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 170 g/m2, niebielone lub bielone

5513 19 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 170 g/m2, niebielone lub bielone,

5513 21 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie płóciennym, barwione

5513 22 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie skośnym, barwione

5513 23 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 170 g/m2, barwione

5513 29 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 170 g/m2, barwione

5513 31 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie płóciennym, z przędzy o różnych barwach

5513 32 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie skośnym, z przędzy o różnych barwach

5513 33 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 170 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5513 39 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 170 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5513 41 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie płóciennym, drukowane

5513 42 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekraczającej
170 g/m2, o splocie skośnym, drukowane

5513 43 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nieprzekra-
czającej 170 g/m2, drukowane

5513 49 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
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głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nie-
przekraczającej 170 g/m2, drukowane

5514 11 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, niebielone lub bielone, o splocie płóciennym

5514 12 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, niebielone lub bielone, o splocie skośnym

5514 13 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 170 g/m2, niebielone lub bielone

5514 19 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 170 g/m2, niebielone lub bielone,

5514 21 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie płóciennym, barwione

5514 22 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie skośnym, barwione

5514 23 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 170 g/m2, barwione

5514 29 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 170 g/m2, barwione

5514 31 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie płóciennym, z przędzy o różnych barwach

5514 32 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie skośnym, z przędzy o różnych barwach

5514 33 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 170 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5514 39 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 170 g/m2, z przędzy o różnych barwach

5514 41 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
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łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie płóciennym, drukowane

5514 42 Tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, zawierające
poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170
g/m2, o splocie skośnym, drukowane

5514 43 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych, za-
wierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane głównie
lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczają-
cej 170 g/m2, drukowane

5514 49 Tkaniny z pozostałych syntetycznych włókien ciętych,
zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej prze-
kraczającej 170 g/m2, drukowane

5515 11 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych,
mieszane głównie lub wyłącznie z ciętymi włóknami jedwabiu
wiskozowego

5515 12 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych,
mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami
ciągłymi

5515 13 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych,
mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią
zwierzęcą

5515 19 Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5515 21 Pozostałe tkaniny z ciętych włókien akrylowych lub

modakrylowych, mieszane głównie lub wyłącznie z chemicz-
nymi włóknami ciągłymi

5515 22 Pozostałe tkaniny z ciętych włókien akrylowych lub
modakrylowych, mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub
cienką sierścią zwierzęcą

5515 29 Pozostałe tkaniny z ciętych włókien akrylowych lub
modakrylowych

5515 91 Tkaniny z pozostałych ciętych włókien syntetycznych,
mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami
ciągłymi

5515 92 Tkaniny z pozostałych ciętych włókien syntetycznych,
mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią
zwierzęcą

5515 99 Pozostałe tkaniny z ciętych włókien syntetycznych
5516 11 Tkaniny zawierające 85% lub więcej masy przetworzo-

nych chemicznych włókien ciętych, niebielone lub bielone
5516 12 Tkaniny zawierające 85% lub więcej masy przetworzo-

nych chemicznych włókien ciętych, barwione
5516 13 Tkaniny zawierające 85% lub więcej masy przetworzo-

nych chemicznych włókien ciętych, z przędzy o różnych bar-
wach

5516 14 Tkaniny zawierające 85% lub więcej masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, drukowane

5516 21 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z chemicznymi włóknami ciętymi, niebielone lub bie-
lone
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5516 22 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z chemicznymi włóknami ciętymi, barwione

5516 23 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z chemicznymi włóknami ciętymi, z przędzy o różnych
barwach

5516 24 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z chemicznymi włóknami ciętymi, drukowane

5516 31 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub
bielone

5516 32 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, barwione

5516 33 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, z przędzy o róż-
nych barwach

5516 34 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, drukowane

5516 41 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, niebielone lub bielone

5516 42 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, barwione

5516 43 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, z przędzy o różnych barwach

5516 44 Tkaniny zawierające poniżej 85% masy przetworzo-
nych chemicznych włókien ciętych, mieszane głównie lub wy-
łącznie z bawełną, drukowane

5516 91 Pozostałe tkaniny z przetworzonych włókien ciętych,
niebielone lub bielone

5516 92 Pozostałe tkaniny z przetworzonych włókien ciętych,
barwione

5516 93 Pozostałe tkaniny z przetworzonych włókien ciętych, z
przędzy o różnych barwach

5516 94 Pozostałe tkaniny z przetworzonych włókien ciętych,
drukowane

Dz. 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, po-
wrozy, linki i liny oraz wyroby z nich

5601 10 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla nie-
mowląt oraz podobne artykuły sanitarne z waty

5601 21 Wata bawełniana i wyroby z niej, inne niż artykuły sa-
nitarne
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5601 22 Wata z włókien chemicznych i wyroby z niej, inne niż
artykuły sanitarne

5601 29 Wata z innych wyrobów włókienniczych i wyroby z
niej, inne niż artykuły sanitarne

5601 30 Kosmyki włókiennicze i proszek oraz rozdrobnione
resztki włókien

5602 10 Filc igłowany i wyroby płaskie, których spójność
zwiększono przez zszycie

5602 21 Filc inny niż filc igłowany, z wełny lub cienkiej sierści
zwierzęcej, nie impregnowany, nie powlekany, nie pokrywany
ani nie laminowany

5601 29 Filc inny niż filc igłowany, z innych materiałów włó-
kienniczych, nie impregnowany, nie powlekany, nie pokrywa-
ny ani nie laminowany

5602 90 Pozostały filc z materiałów włókienniczych
5603 11 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-

ne lub laminowane, z włókien chemicznych, o masie jednost-
kowej nie większej niż 25 g/m2

5603 13 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane, z włókien chemicznych, o masie jednost-
kowej powyżej 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2

5603 13 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane, z włókien chemicznych, o masie jednost-
kowej powyżej 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2

5603 13 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane, z włókien chemicznych, o masie jednost-
kowej powyżej 150 g/m2

5603 91 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane z pozostałych włókien, o masie jednostko-
wej nie większej niż 25 g/m2

5603 92 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane z pozostałych włókien, o masie jednostko-
wej powyżej 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2

5603 93 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane z pozostałych włókien, o masie jednostko-
wej powyżej 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2

5603 94 Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywa-
ne lub laminowane z pozostałych włókien, o masie jednostko-
wej powyżej 150 g/m2

5604 10 Nić gumowa lub szpagat pokryty materiałem włókien-
niczym

5604 20 Przędza o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z
poliestru, nylonu lub innego poliamidu, lub jedwabiu wisko-
zowego, impregnowana albo powlekana

5604 90 Pozostała przędza włókiennicza oraz taśma i podobne
materiały, impregnowane, powlekane, pokryte lub otulane gu-
mą lub tworzywem sztucznym

5607 10 Szpagat, powróz, linki i liny, z juty lub innych łyko-
wych włókien przędnych

5607 21 Szpagat do wiązania lub belowania z sizalu lub innych
włókien przędnych z rodzaju Agave

5607 29 Pozostały szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu
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5607 30 Szpagat, powróz, linki i liny, z manili (konopie manil-
skie lub �Musa textilis Nee�) lub innych twardych włókien z
liści

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

5607 49 Pozostały szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu
lub polipropylenu

5607 50 Szpagat, powróz, linki i liny, z pozostałych włókien
syntetycznych

5607 90 Szpagat, powróz, linki i liny, z pozostałych materiałów
5608 19 Siatki wiązane ze szpagatu, powroza lub liny oraz inne

gotowe sieci wykonane z chemicznych materiałów włókienni-
czych

5608 90 Pozostałe siatki wiązane ze szpagatu, powroza lub liny
oraz gotowe siatki wykonane z innych materiałów włókienni-
czych

5609 00 Wyroby z przędzy, taśmy, szpagatu, powroza, linki lub
liny, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

Dz. 57 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe
5701 10 Dywany wiązane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę-

cej
5701 90 Dywany wiązane z innych materiałów włókienniczych
5702 10 Kilimy ręcznie tkane �Kelem�, �Schumacks�, �Kara-

manie� i podobne
5702 20 Wykładziny podłogowe z włókna kokosowego
5702 31 Inne dywany, strzyżone, niekonfekcjonowane, z wełny

lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 32 Inne dywany, strzyżone, niekonfekcjonowane, z che-

micznych materiałów włókienniczych
5702 39 Inne dywany, strzyżone, niekonfekcjonowane, z innych

materiałów włókienniczych
5702 41 Pozostałe dywany, strzyżone, konfekcjonowane, z weł-

ny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 42 Pozostałe dywany, strzyżone, konfekcjonowane, z che-

micznych materiałów włókienniczych
5702 49 Pozostałe dywany, strzyżone, konfekcjonowane, z in-

nych materiałów włókienniczych
5702 51 Pozostałe dywany, niestrzyżone, niekonfekcjonowane,

z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 52 Pozostałe dywany, niestrzyżone, niekonfekcjonowane,

z chemicznych materiałów włókienniczych
5702 59 Pozostałe dywany, niestrzyżone, niekonfekcjonowane,

z innych materiałów włókienniczych
5702 91 Inne dywany, niestrzyżone, konfekcjonowane, z wełny

lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 92 Inne dywany, niestrzyżone, konfekcjonowane, z che-

micznych materiałów włókienniczych
5702 99 Inne dywany, niestrzyżone, konfekcjonowane, z innych

materiałów włókienniczych
5703 10 Dywany pluszowe z wełny lub cienkiej sierści zwierzę-

cej
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5703 20 Dywany pluszowe z nylonu lub innych poliamidów
5703 30 Dywany pluszowe z innych chemicznych materiałów

włókienniczych
5703 90 Dywany pluszowe z innych materiałów włókienniczych
5704 10 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe z

filcu, o powierzchni maksimum 0.3 m2

5704 90 Pozostałe dywany i inne włókiennicze wykładziny
podłogowe z filcu

5705 00 Inne dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogo-
we

Dz. 58 Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny
obiciowe; pasmanteria; hafty

5801 10 Tkaniny �z włosem�, pętelkowe i szenilowe, z wełny
lub cienkiej sierści zwierzęcej, inne niż tkaniny z poz. nr 5802
i 5806

5801 21 Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym, z
bawełny, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806

5801 22 Sztruks strzyżony z bawełny, z wyjątkiem tkanin wą-
skich

5801 23 Pozostałe tkaniny z wątkiem runowym z bawełny
5801 24 Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową, z

bawełny, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806
5801 25 Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową, z ba-

wełny, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806
5801 26 Tkaniny szenilowe z bawełny, inne niż tkaniny wąskie
5801 31 Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z wątkiem runowym, z

włókien chemicznych, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806
5801 32 Sztruks strzyżony, z włókien chemicznych, inny niż

tkaniny wąskie
5801 33 Pozostałe tkaniny z wątkiem runowym, z włókien che-

micznych
5801 34 Niestrzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową, z

włókien chemicznych, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806
5801 35 Strzyżone tkaniny pętelkowe z osnową runową, z włó-

kien chemicznych, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i 5806
5801 36 Tkaniny szenilowe, z włókien chemicznych, inne niż

tkaniny wąskie
5801 90 Tkaniny �z włosem�, pętelkowe i szenilowe, z innych

materiałów włókienniczych, inne niż tkaniny z poz. nr 5802 i
5806

5802 11 Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny
niestrzyżone z bawełny, z wyjątkiem tkanin wąskich objętych
poz. nr 5806, niebielone

5802 19 Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny
niestrzyżone z bawełny, z wyjątkiem tkanin wąskich objętych
poz. nr 5806 inne niż niebielone

5802 20 Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny
niestrzyżone z innych materiałów włókienniczych, z wyjątkiem
tkanin wąskich objętych poz. nr 5806

5802 30 Rózgowe tkaniny włókiennicze inne niż w pozycji 5703
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5803 10 Gaza, z wyjątkiem wąskiej tkaniny objętej pozycją nr
5806, z bawełny

5803 90 Gaza, z wyjątkiem wąskiej tkaniny objętej pozycją nr
5806, z innych materiałów włókienniczych

5804 10 Tiule i inne tkaniny siatkowe, z wyjątkiem tkanin o
konstrukcji tkanej, dzianej lub szydełkowanej

5804 21 Koronki wykonane maszynowo, z włókien chemicz-
nych, w sztukach, w taśmach lub w postaci motywów

5804 29 Koronki wykonane maszynowo, z innych materiałów
włókienniczych, w sztukach, w taśmach lub w postaci moty-
wów

5804 30 Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, w taśmach lub
w postaci motywów

5805 00 Tkaniny obiciowe ręcznie tkane typu gobelinów oraz
tkaniny obiciowe haftowane na kanwie, również konfekcjono-
wane

5806 10 Wąskie tkaniny pętelkowe oraz wąskie tkaniny szeni-
lowe

5806 31 Pozostałe wąskie tkaniny, z bawełny
5806 32 Pozostałe wąskie tkaniny, z włókien chemicznych
5806 39 Pozostałe wąskie tkaniny, z innych materiałów włó-

kienniczych
5806 40 Wyroby bez wątku sklejane (bolducs)
5807 10 Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów

włókienniczych, tkane
5807 90 Pozostałe etykietki, odznaki i podobne wyroby z mate-

riałów włókienniczych
5808 10 Plecionki w sztukach
5808 90 Ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach, bez ha-

ftów, z wyłączeniem dzianych lub szydełkowanych; frędzle,
pompony i podobne wyroby

5809 00 Tkaniny z nitką metalową oraz tkaniny z przędzy meta-
lizowanej, stosowane w odzieży, w meblarstwie lub w podob-
nych celach, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

5810 10 Hafty bez widocznego podłoża, w sztukach, taśmach
lub motywach

5810 91 Pozostałe hafty, w sztukach, taśmach lub motywach, z
bawełny

5810 92 Pozostałe hafty, w sztukach, taśmach lub motywach, z
włókien chemicznych

5810 99 Pozostałe hafty, w sztukach, taśmach lub motywach, z
innych materiałów włókienniczych

5811 00 Pikowane wyroby włókiennicze w sztukach

Dz. 59 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub
laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych

5901 10 Tkaniny powlekane gumą lub substancją skrobiową,
używane do opraw książek itp.

5901 90 Techniczna kalka płócienna; płótna zagruntowane dla
celów malarskich; płótno klejone i podobne tkaniny usztyw-
niane do formowania stożków kapeluszy
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5902 10 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów

5902 20 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie, z poliesterów

5902 90 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie, z jedwabiu wiskozowego

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

5903 20 Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub
laminowane poliuretanem

5903 90 Pozostałe tkaniny impregnowane, powlekane, pokry-
wane lub laminowane tworzywem sztucznym

5904 10 Linoleum, także wycinane według kształtu
5904 91 Wykładziny podłogowe, inne niż linoleum, z podłożem

z filcu igłowego lub z włóknin
5904 92 Wykładziny podłogowe, inne niż linoleum, z innymi

podkładami włókienniczymi
5905 00 Włókiennicze wykładziny ścienne
5906 10 Taśma do klejenia z tkaniny gumowanej, o szerokości

nieprzekraczającej 20 cm
5906 91 Pozostałe tkaniny gumowane, dziane lub szydełkowane
5906 99 Pozostałe tkaniny gumowane
5908 00 Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włó-

kienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów
podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich
wyrobu

5909 00 Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z ma-
teriałów włókienniczych

5910 00 Pasy transmisyjne lub taśmy przenośnikowe z materia-
łów włókienniczych

5911 10 Tkaniny stosowane do wyrobu obić zgrzeblarskich oraz
podobne wyroby do innych zastosowań technicznych

5911 20 Gaza młynarska, konfekcjonowana lub nie
5911 31 Tkaniny stosowane w maszynach papierniczych lub

podobnych, o masie jednostkowej poniżej 650 g/m2

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

5911 40 Tkanina filtracyjna stosowana w prasach olejarskich lub
podobnych urządzeniach, łącznie z tkaniną z włosów ludzkich

5911 90 Pozostałe tkaniny i wyroby z materiałów włókienni-
czych do zastosowań technicznych

Dz. 60 Dzianiny i wyroby szydełkowane
6001 10 Wyroby �o długim włosie�, dziane lub szydełkowane
6001 21 Wyroby pętelkowe, dziane lub szydełkowane, z baweł-

ny
6001 22 Wyroby pętelkowe, dziane lub szydełkowane, z włó-

kien chemicznych
6001 29 Wyroby pętelkowe, dziane lub szydełkowane, z innych

materiałów włókienniczych
6001 91 Inne wyroby z włosem, dziane lub szydełkowane, z ba-

wełny
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6001 92 Inne wyroby z włosem, dziane lub szydełkowane, z
włókien chemicznych

6001 99 Pozostałe wyroby z włosem, dziane lub szydełkowane,
z innych materiałów włókienniczych

6002 10 Inne wyroby dziane lub szydełkowane, o szerokości
nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5% lub więcej masy
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej

6002 20 Pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, o szeroko-
ści nieprzekraczającej 30 cm

6002 30 Inne wyroby dziane lub szydełkowane, o szerokości
przekraczającej 30 cm, zawierające 5% lub więcej masy przę-
dzy elastomerowej lub nitki gumowej

6002 41 Pozostałe wyroby z dzianin osnowowych, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6002 42 Pozostałe wyroby z dzianin osnowowych, z bawełny
6002 43 Pozostałe wyroby z dzianin osnowowych, z włókien

chemicznych
6002 49 Pozostałe wyroby z dzianin osnowowych, z innych

materiałów
6002 91 Pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, z wełny

lub cienkiej sierści zwierzęcej
6002 92 Pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, z bawełny
6002 93 Pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, z włókien

chemicznych
6002 99 Pozostałe wyroby dziane lub szydełkowane, z innych

materiałów

Dz. 61 Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane
6101 10 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy sa-

mochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydełko-
wane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6101 20 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy sa-
mochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydełko-
wane, z bawełny

6101 30 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy sa-
mochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydełko-
wane, z włókien chemicznych

6101 90 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy sa-
mochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydełko-
wane, z innych materiałów włókienniczych

6102 10 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy
samochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydeł-
kowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6102 20 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy
samochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydeł-
kowane, z bawełny

6102 30 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy
samochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydeł-
kowane, z włókien chemicznych

6102 90 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy
samochodem, peleryny, kurtki anorak etc., dziane lub szydeł-
kowane, z innych materiałów włókienniczych
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6103 11 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, dziane lub
szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 12 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, dziane lub
szydełkowane, z włókien syntetycznych

6103 19 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6103 21 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, dziane lub
szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 22 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, dziane lub
szydełkowane, z bawełny

6103 23 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, dziane lub
szydełkowane, z włókien syntetycznych

6103 29 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6103 31 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, dziane lub
szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 32 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, dziane lub
szydełkowane, z bawełny

6103 33 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, dziane lub
szydełkowane, z włókien syntetycznych

6103 39 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6103 41 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z wełny
lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 42 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6103 43 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z włókien
syntetycznych

6103 49 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z innych
materiałów włókienniczych

6104 11 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, dziane
lub szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 12 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, dziane
lub szydełkowane, z bawełny

6104 13 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, dziane
lub szydełkowane, z włókien syntetycznych

6104 19 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, dziane
lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6104 21 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, dziane
lub szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 22 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, dziane
lub szydełkowane, z bawełny

6104 23 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, dziane
lub szydełkowane, z włókien syntetycznych

6104 29 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, dziane
lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6104 31 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, dziane lub
szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
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6104 32 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, dziane lub
szydełkowane, z bawełny

6104 33 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, dziane lub
szydełkowane, z włókien syntetycznych

6104 39 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6104 41 Damskie lub dziewczęce suknie, dziane lub szydełko-
wane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 42 Damskie lub dziewczęce suknie, dziane lub szydełko-
wane, z bawełny

6104 43 Damskie lub dziewczęce suknie, dziane lub szydełko-
wane, z włókien syntetycznych

6104 44 Damskie lub dziewczęce suknie, dziane lub szydełko-
wane, z włókien przetworzonych

6104 49 Damskie lub dziewczęce suknie, dziane lub szydełko-
wane, z innych materiałów włókienniczych

6104 51 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, dziane
lub szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 52 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, dziane
lub szydełkowane, z bawełny

6104 53 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, dziane
lub szydełkowane, z włókien syntetycznych

6104 59 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, dziane
lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6104 61 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowne, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6104 62 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6104 63 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z włókien
syntetycznych

6104 69 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, dziane lub szydełkowane, z innych
materiałów włókienniczych

6105 10 Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowa-
ne, z bawełny

6105 20 Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowa-
ne, z włókien syntetycznych

6105 90 Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowa-
ne, z innych materiałów włókienniczych

6106 10 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-
szulowe, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6106 20 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-
szulowe, dziane lub szydełkowane, z włókien chemicznych

6106 90 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-
szulowe, dziane lub szydełkowane, z innych materiałów włó-
kienniczych

6107 11 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, dziane lub szy-
dełkowane, z bawełny

6107 12 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, dziane lub szy-
dełkowane, z włókien chemicznych



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 29/51

12-11-01

6107 19 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, dziane lub szy-
dełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6107 21 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, dziane
lub szydełkowane, z bawełny

6107 22 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, dziane
lub szydełkowane, z włókien chemicznych

6107 29 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, dziane
lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6107 91 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne wyroby, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6107 92 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne wyroby, dziane lub szydełkowane, z włókien che-
micznych

6107 99 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne wyroby, dziane lub szydełkowane, z innych materia-
łów włókienniczych

6108 11 Damskie lub dziewczęce slipy i halki, dziane lub szy-
dełkowane, z włókien chemicznych

6108 19 Damskie lub dziewczęce slipy i halki, dziane lub szy-
dełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6108 21 Damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szy-
dełkowane, z bawełny

6108 22 Damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szy-
dełkowane, z włókien chemicznych

6108 29 Damskie lub dziewczęce majtki i figi, dziane lub szy-
dełkowane, z innych włókien chemicznych

6108 31 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy,
dziane lub szydełkowane, z bawełny

6108 32 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy,
dziane lub szydełkowane, z włókien chemicznych

6108 39 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy,
dziane lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6108 91 Damskie lub dziewczęce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6108 92 Damskie lub dziewczęce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z włókien che-
micznych

6108 99 Damskie lub dziewczęce płaszcze kąpielowe, szlafroki i
podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z innych materia-
łów włókienniczych

6109 10 Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub
szydełkowane, z bawełny

6109 90 Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6110 10 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kami-
zelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6110 20 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kami-
zelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6110 30 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kami-
zelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z włókien
chemicznych
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6110 90 Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kami-
zelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane, z innych
materiałów włókienniczych

6111 20 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub
szydełkowane, z bawełny

6111 30 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub
szydełkowane, z włókien chemicznych

6111 90 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub
szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych

6112 11 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szydełkowane, z
bawełny

6112 12 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szydełkowane, z
włókien syntetycznych

6112 19 Ubiory do turystyki pieszej, dziane lub szydełkowane, z
innych materiałów włókienniczych

6112 20 Ubiory narciarskie, dziane lub szydełkowane
6112 31 Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe, dziane lub szy-

dełkowane, z włókien syntetycznych
6112 39 Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe, dziane lub szy-

dełkowane, z innych materiałów włókienniczych
6112 41 Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe, dziane lub

szydełkowane, z włókien syntetycznych
6112 49 Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe, dziane lub

szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych
6113 00 Odzież wykonana z dzianin, również szydełkowanych,

objętych pozycjami nr 5903, 5906 lub 5907
6114 10 Pozostała odzież dziana lub szydełkowana, z wełny lub

cienkiej sierści zwierzęcej
6114 20 Pozostała odzież dziana lub szydełkowana, z bawełny
6114 30 Pozostała odzież dziana lub szydełkowana, z włókien

chemicznych
6114 90 Pozostała odzież dziana lub szydełkowana, z innych

materiałów włókienniczych
6115 11 Rajstopy i trykoty, z włókien syntetycznych, o masie

jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteksów,
dziane lub szydełkowane

6115 12 Rajstopy i trykoty, z włókien syntetycznych, o masie
jednostkowej pojedynczej przędzy 67 decyteksów lub więk-
szej, dziane lub szydełkowane

6115 19 Rajstopy i trykoty, dziane lub szydełkowane, z innych
materiałów włókienniczych

6115 20 Damskie trykotaże pełnej długości i do kolan, dziane
lub szydełkowane, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy
poniżej 67 decyteksów

6115 91 Pozostałe trykotaże, dziane lub szydełkowane, z wełny
lub cienkiej sierści zwierzęcej

6115 92 Pozostałe trykotaże, dziane lub szydełkowane, z baweł-
ny

6115 93 Pozostałe trykotaże, dziane lub szydełkowane, z włó-
kien syntetycznych

6115 99 Pozostałe trykotaże, dziane lub szydełkowane, z innych
materiałów włókienniczych
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6116 91 Pozostałe rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym
palcem, dziane lub szydełkowane, z wełny lub cienkiej sierści
zwierzęcej

6116 92 Pozostałe rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym
palcem, dziane lub szydełkowane, z bawełny

6116 93 Pozostałe rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym
palcem, dziane lub szydełkowane, z włókien syntetycznych

6116 99 Pozostałe rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym
palcem, dziane lub szydełkowane, z innych materiałów włó-
kienniczych

6117 10 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, z
materiałów włókienniczych, dziane lub szydełkowane

6117 20 Krawaty, muszki i fulary, z materiałów włókienniczych,
dziane lub szydełkowane

6117 80 Pozostałe dodatki odzieżowe, z materiałów włókienni-
czych, dziane lub szydełkowane

6117 90 Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z materia-
łów włókienniczych, dziane lub szydełkowane

Dz. 62 Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełko-
wanych

6201 11 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze przeciwdesz-
czowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne
artykuły, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6201 12 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze przeciwdesz-
czowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne
artykuły, z bawełny

6201 13 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze przeciwdesz-
czowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne
artykuły, z włókien chemicznych

6201 19 Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze przeciwdesz-
czowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne
artykuły, z innych materiałów włókienniczych

6201 91 Męskie lub chłopięce kurtki anorak (łącznie z kurtkami
do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem �wind-
cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind- jacket� oraz
podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją
nr 6203, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6201 92 Męskie lub chłopięce kurtki anorak (łącznie z kurtkami
do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem �wind-
cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind- jacket� oraz
podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją
nr 6203, z bawełny

6201 93 Męskie lub chłopięce kurtki anorak (łącznie z kurtkami
do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem �wind-
cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind- jacket� oraz
podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją
nr 6203, z włókien chemicznych

6201 99 Męskie lub chłopięce kurtki anorak (łącznie z kurtkami
do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem �wind-
cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind- jacket� oraz
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podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją
nr 6203, z innych materiałów włókienniczych

6202 11 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podob-
ne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6202 12 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podob-
ne artykuły, z bawełny

6202 13 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podob-
ne artykuły, z włókien chemicznych

6202 19 Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podob-
ne artykuły, z innych materiałów włókienniczych

6202 91 Damskie lub dziewczęce kurtki anorak (łącznie z kurt-
kami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem
�wind-cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind-jacket�
oraz podobne artykuły, inne niż te, które objęte są pozycją nr
6204, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6202 92 Damskie lub dziewczęce kurtki anorak (łącznie z kurt-
kami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem
�wind-cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind-jacket�
oraz podobne artykuły, inne niż te, które objęte są pozycją nr
6204, z bawełny

6202 93 Damskie lub dziewczęce kurtki anorak (łącznie z kurt-
kami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem
�wind-cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind-jacket�
oraz podobne artykuły, inne niż te, które objęte są pozycją nr
6204, z włókien chemicznych

6202 99 Damskie lub dziewczęce kurtki anorak (łącznie z kurt-
kami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem
�wind-cheater�, kurtki chroniące przed wiatrem �wind-jacket�
oraz podobne artykuły, inne niż te, które objęte są pozycją nr
6204, z innych materiałów włókienniczych

6203 11 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6203 12 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, z włókien
syntetycznych

6203 19 Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, z innych
materiałów włókienniczych

6203 21 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6203 22 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, z bawełny
6203 23 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, z włókien

syntetycznych
6203 29 Męskie lub chłopięce zestawy odzieżowe, z innych

materiałów włókienniczych
6203 31 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, z wełny lub

cienkiej sierści zwierzęcej
6203 32 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, z bawełny
6203 33 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, z włókien

syntetycznych
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6203 39 Męskie lub chłopięce marynarki i blezery, z innych
materiałów włókienniczych

6203 41 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę-
cej

6203 42 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z bawełny

6203 43 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z włókien syntetycznych

6203 49 Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z innych materiałów włókienniczych

6204 11 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, z wełny
lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 12 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, z bawełny
6204 13 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, z włókien

syntetycznych
6204 19 Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, z innych

materiałów włókienniczych
6204 21 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, z wełny

lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 22 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, z bawełny
6204 23 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, z włókien

syntetycznych
6204 29 Damskie lub dziewczęce zestawy odzieżowe, z innych

materiałów włókienniczych
6204 31 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, z wełny lub

cienkiej sierści zwierzęcej
6204 32 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, z bawełny
6204 33 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, z włókien

syntetycznych
6204 39 Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery, z innych

materiałów włókienniczych
6204 41 Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny lub cienkiej

sierści zwierzęcej
6204 42 Damskie lub dziewczęce suknie, z bawełny
6204 43 Damskie lub dziewczęce suknie, z włókien syntetycz-

nych
6204 44 Damskie lub dziewczęce suknie, z włókien przetwo-

rzonych
6204 49 Damskie lub dziewczęce suknie, z innych materiałów

włókienniczych
6204 51 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, z weł-

ny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 52 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, z ba-

wełny
6204 53 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, z włó-

kien syntetycznych
6204 59 Damskie lub dziewczęce spódnice i spodniumy, z in-

nych materiałów włókienniczych
6204 61 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-

niczki�, bryczesy i szorty, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę-
cej
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6204 62 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z bawełny

6204 63 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z włókien syntetycznych

6204 69 Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie typu �ogrod-
niczki�, bryczesy i szorty, z innych materiałów włókienniczych

6205 10 Koszule męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej
sierści zwierzęcej

6205 20 Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
6205 30 Koszule męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
6205 90 Koszule męskie lub chłopięce, z innych materiałów

włókienniczych
6206 10 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-

szulowe, z jedwabiu i odpadów jedwabiu
6206 20 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-

szulowe, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6206 30 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-

szulowe, z bawełny
6206 40 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-

szulowe, z włókien chemicznych
6206 90 Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki ko-

szulowe, z innych materiałów włókienniczych
6207 11 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, z bawełny
6207 19 Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, z innych mate-

riałów włókienniczych
6207 21 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, z ba-

wełny
6207 22 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, z włó-

kien chemicznych
6207 29 Męskie lub chłopięce koszule nocne i pidżamy, z in-

nych materiałów włókienniczych
6207 91 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i

podobne wyroby, z bawełny
6207 92 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i

podobne wyroby, z włókien chemicznych
6207 99 Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i

podobne wyroby, z innych materiałów włókienniczych
6208 11 Damskie lub dziewczęce slipy i halki, z włókien che-

micznych
6208 19 Damskie lub dziewczęce slipy i halki, z innych mate-

riałów włókienniczych
6208 21 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy, z

bawełny
6208 22 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy, z

włókien chemicznych
6208 29 Damskie lub dziewczęce koszule nocne i pidżamy, z

innych materiałów włókienniczych
6208 91 Damskie lub dziewczęce majtki, płaszcze kąpielowe,

szlafroki i podobne artykuły, z bawełny
6208 92 Damskie lub dziewczęce majtki, płaszcze kąpielowe,

szlafroki i podobne artykuły, z włókien chemicznych
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6208 99 Damskie lub dziewczęce majtki, płaszcze kąpielowe,
szlafroki i podobne artykuły, z innych materiałów włókienni-
czych

6209 10 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wełny lub
cienkiej sierści zwierzęcej

6209 20 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełny
6209 30 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z włókien

syntetycznych
6210 10 Odzież wykonana z tkanin objętych poz. nr 5602 i 5603
6210 20 Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6201 11

do 6201 19
6210 30 Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6202 11

do 6202 19
6210 40 Inna odzież męska lub chłopięca, wykonana z impre-

gnowanych, powlekanych, pokrywanych itp. tkanin
6210 50 Inna odzież damska lub dziewczęca, wykonana z im-

pregnowanych, powlekanych, pokrywanych itp. tkanin
6211 11 Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe
6211 12 Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe
6211 20 Ubiory narciarskie
6211 31 Inna odzież męska lub chłopięca, z wełny lub cienkiej

sierści zwierzęcej
6211 32 Inna odzież męska lub chłopięca, z bawełny
6211 33 Inna odzież męska lub chłopięca, z włókien chemicz-

nych
6211 39 Inna odzież męska lub chłopięca, z innych materiałów

włókienniczych
6211 41 Inna odzież damska lub dziewczęca, z wełny lub cien-

kiej sierści zwierzęcej
6211 42 Inna odzież damska lub dziewczęca, z bawełny
6211 43 Inna odzież damska lub dziewczęca, z włókien che-

micznych
6211 49 Inna odzież damska lub dziewczęca, z innych materia-

łów włókienniczych
6212 10 Biustonosze i ich części z materiałów włókienniczych
6212 20 Pasy i majtki spełniające rolę pasa i ich części z mate-

riałów włókienniczych
6212 30 Gorsety i ich części z materiałów włókienniczych
6213 20 Chusteczki do nosa, z bawełny
6213 90 Chusteczki do nosa, z innych materiałów włókienni-

czych
6214 20 wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6214 30 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne arty-

kuły, z włókien syntetycznych
6214 40 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne arty-

kuły, z włókien przetworzonych
6214 90 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne arty-

kuły, z innych materiałów włókienniczych
6215 20 Krawaty, muszki i fulary, z włókien chemicznych
6215 90 Krawaty, muszki i fulary, z innych materiałów włó-

kienniczych
6216 00 Rękawiczki, rękawice z jednym palcem i mitenki
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6217 10 Inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe
6217 90 Inne konfekcjonowane części odzieży lub dodatków

odzieżowych

Dz. 63 Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy;
odzież zużyta i zużyte artykuły włókiennicze; szmaty

6301 20 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z wełny lub cien-
kiej sierści zwierzęcej

6301 30 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z bawełny
6301 40 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z włókien synte-

tycznych
6301 90 Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z innych materia-

łów włókienniczych
6302 10 Bielizna pościelowa, dziana lub szydełkowana
6302 21 Bielizna pościelowa, drukowana, niedziana lub szydeł-

kowana, z bawełny
6302 22 Bielizna pościelowa, drukowana, niedziana lub szydeł-

kowana, z włókien chemicznych
6302 29 Bielizna pościelowa, drukowana, niedziana lub szydeł-

kowana, z innych materiałów włókienniczych
6302 31 Pozostała bielizna pościelowa, z bawełny
6302 32 Pozostała bielizna pościelowa, z włókien chemicznych
6302 39 Pozostała bielizna pościelowa, z innych materiałów

włókienniczych
6302 40 Bielizna stołowa, dziana lub szydełkowana
6302 51 Inna bielizna stołowa, z bawełny
6302 52 Inna bielizna stołowa, z lnu
6302 53 Inna bielizna stołowa, z włókien chemicznych
6302 59 Inna bielizna stołowa, z innych materiałów włókienni-

czych
6302 60 Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny

frotte lub podobnych tkanin niestrzyżonych, z bawełny
6302 91 Pozostała bielizna do celów toaletowych i kuchennych,

z bawełny
6302 92 Pozostała bielizna do celów toaletowych i kuchennych,

z lnu
6302 93 Pozostała bielizna do celów toaletowych i kuchennych,

z włókien chemicznych
6302 99 Pozostała bielizna do celów toaletowych i kuchennych,

z innych materiałów włókienniczych
6303 11 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,

dziane lub szydełkowane, z bawełny
6303 12 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,

dziane lub szydełkowane, z włókien syntetycznych
6303 19 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,

dziane lub szydełkowane, z innych materiałów włókienniczych
6303 91 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,

niedziane lub szydełkowane, z bawełny
6303 92 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,

niedziane lub szydełkowane, z włókien syntetycznych



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 37/51

12-11-01

6303 99 Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe,
niedziane lub szydełkowane, z innych materiałów włókienni-
czych

6304 11 Narzuty, dziane lub szydełkowane
6304 19 Inne narzuty, niedziane lub szydełkowane
6304 91 Inne artykuły wyposażenia wnętrz, dziane lub szydeł-

kowane
6304 92 Inne artykuły wyposażenia wnętrz, niedziane i nieszy-

dełkowane, z bawełny
6304 93 Inne artykuły wyposażenia wnętrz, niedziane i nieszy-

dełkowane, z włókien syntetycznych
6304 99 Inne artykuły wyposażenia wnętrz, niedziane i nieszy-

dełkowane, z innych materiałów włókienniczych
6305 10 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z juty

lub innych włókien łykowych
6305 20 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z ba-

wełny
6305 32 Giętkie zbiorcze opakowania z chemicznych materia-

łów włókienniczych
6305 33 Pozostałe worki i torby stosowane do pakowania towa-

rów, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej lub podob-
nej

6305 39 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z in-
nych tkanin sztucznych

6305 90 Worki i torby stosowane do pakowania towarów, z in-
nych materiałów włókienniczych

6306 11 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony
przeciwsłoneczne, z bawełny

6306 12 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony
przeciwsłoneczne, z włókien syntetycznych

6306 19 Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony
przeciwsłoneczne, z innych materiałów włókienniczych

6306 21 Namioty, z bawełny
6306 22 Namioty, z włókien syntetycznych
6306 29 Namioty, z innych materiałów włókienniczych
6306 31 Żagle, z włókien syntetycznych
6306 39 Żagle, z innych materiałów włókienniczych
6306 41 Materace nadmuchiwane, z bawełny
6306 49 Materace nadmuchiwane, z innych materiałów włó-

kienniczych
6306 91 Pozostałe wyposażenie kempingowe, z bawełny
6306 99 Pozostałe wyposażenie kempingowe, z innych mate-

riałów włókienniczych
6307 10 Ścierki do podłogi, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu

oraz podobne ścierki do wycierania, z materiałów włókienni-
czych

6307 20 Kamizelki i pasy ratunkowe, z materiałów włókienni-
czych

6307 90 Inne artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami
odzieży
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6308 00 Zestawy tkanin i przędzy, z dodatkami lub bez, do wy-
konywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i ser-
wetek lub podobnych artykułów włókienniczych

6309 00 Odzież używana i inne artykuły używane

Wyroby włókiennicze i odzieżowe z Działów 30-49, 64-96
3005 90 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły

ex 3921 12 } {

ex 4202 12 } {
ex 4202 22 } {Torby, torebki ręczne i pokrowce z zewnętrzną }{po-

wierzchnią głównie z materiałów włókienniczych
ex 4202 32 } {
ex 4202 92 } {

ex 6405 20 Obuwie z podeszwą i cholewką z filcu z wełny
ex 6406 10 Cholewki, w których 50% lub więcej zewnętrznej powierzchni

wykonano z materiałów włókienniczych
ex 6406 99 Ocieplacze i getry z materiałów włókienniczych
6501 00 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki z filcu;

płaty i rury z filcu
6502 00 Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie

pasków z jakiegokolwiek materiału
6504 00 Kapelusze i inne nakrycia głowy, plecione lub wykona-

ne przez łączenie pasków z jakiegokolwiek materiału
6601 91 Pozostałe parasole, z trzonem teleskopowym
6601 99 Pozostałe parasole
8708 21 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów samochodowych
8804 00 Spadochrony; ich części i akcesoria
9113 90 Paski i bransoletki do zegarków z materiałów włókien-

niczych
ex 9404 90 Poduszki i jaśki z bawełny; kołdry; pierzyny; szaliki i podobne

artykuły z materiałów włókienniczych
9502 91 Ubranka dla lalek
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Załącznik nr 2

LISTA TOWARÓW,  DO  KÓRYCH  NIE  BĘDĄ

MIAŁY  ZASTOSOWANIA  ŚRODKI  OCHRONNE

Środki ochronne nie będą stosowane w odniesieniu do:

1) towarów przywożonych z krajów rozwijających się - członków WTO, obej-
mujących: ręcznie produkowane tkaniny wyrabiane chałupniczo, produkty
chałupnictwa wykonane z takich tkanin lub produkty tekstylne i odzieżowe
tradycyjnego rzemiosła ludowego, pod warunkiem iż towary takie będą w
odpowiedni sposób udokumentowane zgodnie z porozumieniami zawartymi
między zainteresowanymi członkami;

2) towarów tekstylnych, którymi handel międzynarodowy nosi charakter histo-
ryczny i którymi handlowano w znaczących ilościach do 1982 r., takich jak
torby, worki, podkłady dywanowe, liny, torby podróżne, maty, materiały do
wyrobu mat oraz dywany, produkowanych zazwyczaj z juty, włókna koko-
sowego, sizalu, manili (konopie manilskie), włókien roślin z rodzaju  Agave
i Fucraea oraz włókien z liści Agave fourcroydes z rodziny Amaryllidaceae;

3) towarów wykonanych z naturalnego jedwabiu.

W odniesieniu do takich towarów będą mieć 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).


