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WSTĘP 

 

 

Klasyfikacja Zaopatrzenia NATO (NSC – NATO Supply Classification) jest 

opracowywana na podstawie Federal Supply Classification - H2, publikowanej przez 

DLA Logistics Information Service (USA). Odpowiednikiem tego opracowania na 

poziomie NATO jest NATO Multilingual Supply Classification Handbook - Publikacja 

Sojusznicza NATO nr 2 (ACodP-2), która uzgadniana jest i używana przez 

uczestników Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS - NATO Codification System). 

ACodP-2 grupuje wyroby materialne na dwóch poziomach: grup (każda grupa 

jest utworzona dla wyrobów o podobnej charakterystyce fizycznej i funkcjonalnej lub 

podobnym zastosowaniu) i klas (uszczegółowione obszary wyrobów w obrębie danej 

grupy). Grupy oznaczone są kodem dwucyfrowym, a klasy czterocyfrowym. 

Zdefiniowane grupy i klasy (z uwagami, włączeniami i wyłączeniami) w szczególności 

dotyczą: wyposażenia specjalnie zaprojektowanego lub zaadoptowanego dla potrzeb 

wojskowych i przeznaczonego do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne, 

techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki 

zaopatrzenia, a także oprogramowanie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt 

powszechnego użytku wykorzystywany w  resorcie obrony narodowej. 
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KLASYFIKACJA ZAOPATRZENIA NATO 

 

GRUPY I KLASY 

 

10    UZBROJENIE 
Uwaga: grupa obejmuje uzbrojenie bojowe jak również przedmioty podobne do broni, nie 

bojowe, takie jak miotacze lin i pistolety pirotechniczne. Do grupy tej zalicza się także 

wyposażenie neutralizujące działanie uzbrojenia bojowego, takie jak demagnetyzery oraz 

wyposażenie do działań pozoracyjnych, takie jak siatki maskujące. Z grupy zostały wyłączone 

urządzenia kierowania ogniem i urządzenia noktowizyjne podlegające klasyfikacji w grupach 

12 lub 58. 

1005    Broń palna kalibru do 30 mm 
Włączono: karabiny maszynowe; wyciory do pistoletów i karabinów maszynowych. 

Wyłączono: wieżyczki statków powietrznych. 

1010    Działa kalibru powyżej 30 mm do 75 mm 
Włączono: mechanizmy zamkowe; podstawy; granatniki z integralnym ładunkiem miotającym 

do prowadzenia ognia pojedynczego lub ładowania automatycznego, lub do prowadzenia ognia 

automatycznego. 

1015    Działa kalibru powyżej 75 mm do 125 mm 
Włączono: mechanizmy zamkowe; podstawy; dosyłacze pocisków. 

1020    Działa kalibru powyżej 125 mm do 150 mm 
Włączono: mechanizmy zamkowe; zespoły napędowe; osłony pancerne. 

1025    Działa kalibru powyżej 150 mm do 200 mm 
Włączono: pomosty bojowe; podstawy; osłony pancerne. 

1030    Działa kalibru powyżej 200 mm do 300 mm 
Włączono: jarzma działowe; dosyłacze pocisków; reflektory. 

1035    Działa kalibru powyżej 300 mm 
Włączono: mechanizmy zamkowe; zestawy treningowe; zespoły napędowe. 

1040    Broń chemiczna i sprzęt towarzyszący 
Włączono: miotacze ognia; wytwornice dymu. 

1045    Wyrzutnie torped i ładunków głębinowych 
Włączono: wózki ładunków głębinowych; wyrzutnie torpedowe. 

1055    Wyrzutnie pocisków rakietowych i nabojów pirotechnicznych 
Włączono: lotnicze wyrzutnie rakiet, które można przystosować do użycia pocisków 

kierowanych. 



Wyłączono: wyrzutnie lotnicze specjalnie przeznaczone dla pocisków kierowanych; odrzucane 

wyrzutnie rakietowe; oprofilowane osłony wyrzutni przeznaczone dla konkretnych płatowców; 

granatniki karabinowe; granatniki z integralnym ładunkiem miotającym do prowadzenia ognia 

pojedynczego lub ładowania automatycznego, lub do prowadzenia ognia automatycznego. 

1070    Sieci i zapory pływające, wchodzące w skład uzbrojenia 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie sieci i zapory pływające przeznaczone do ochrony portów. 

1075    Wyposażenie do demagnetyzacji i sprzęt trałowy 

1080    Wyposażenie do maskowania i działań pozoracyjnych 
Włączono: makiety artyleryjskie, statków powietrznych i pojazdów; siatki maskujące. 

1090    Zespoły broni wzajemnie zamienialne w ramach dwóch lub więcej 

klas 
Włączono: komponenty i akcesoria używane w samej broni lub wraz z bronią, w ramach dwóch 

lub więcej klas grupy 10. 

1095    Uzbrojenie pozostałe 
Włączono: miotacze lin; katapultowe mechanizmy strzałowe; bagnety; działa do oddawania 

salutu; broń sygnałową; miotacze flar; balony zaporowe; akcesoria uzbrojenia w tej grupie, 

nigdzie indziej nie klasyfikowane; podwieszane zasobniki na bomby. 

11    BROŃ JĄDROWA 
Uwaga: grupa obejmuje, w szczególności, jądrową broń treningową, ćwiczebne jednostki 

balistyczne i wszystkie komponenty specjalnie do nich przeznaczone, jeżeli nie zostały 

sklasyfikowane w innych grupach. Grupa ta obejmuje ponadto specjalnie zaprojektowane 

symulatory i makiety, będące ich integralną częścią. Wyłączone z niniejszej grupy są, ogólnego 

przeznaczenia stożki czołowe, sekcje kadłuba, sekcje rozszerzeń kadłuba lub sekcje centralne, 

przeznaczone do przenoszenia innych ładunków niż nuklearne i/lub do użycia w samym 

pocisku, rakiecie lub pojeździe przeznaczonym do odzyskania, w celu zapewnienia niezbędnej 

konfiguracji aerodynamicznej. 

1105    Bomby jądrowe 
Uwaga: klasa obejmuje broń jądrową (włącznie z bombami), przeznaczoną do zrzutu ze statku 

powietrznego. 

Włączono: obudowy balistyczne, zespoły usterzenia ogonowego, urządzenia hamujące i inne 

specyficzne komponenty, których nie można sklasyfikować inaczej.  

Wyłączono: czasze spadochronów i ich elementy konstrukcyjne. 

1110    Pociski jądrowe 
Uwaga: klasa obejmuje broń jądrową (bez własnego napędu) przeznaczoną do wystrzeliwania 

z dział bezodrzutowych, armat, haubic itp. 

Włączono: sekcje dziobowe, sekcje korpusu, podstawy oraz inne szczególne komponenty, 

których nie można sklasyfikować inaczej. 



1115    Bojowe głowice jądrowe i sekcje głowic bojowych 
Uwaga: klasa ta obejmuje bojowe głowice jądrowe (połączone lub nie z sekcjami obudowy, 

zestawami dostosowawczymi i/lub elementami zapalnikowymi oraz odpalającymi), które mają 

być użyte w samych bombach, rakietach, pociskach, ładunkach burzących lub w połączeniu z 

nimi itp. Zawarte tu są także sekcje kadłuba, stożki czołowe, sekcje rozszerzeń kadłuba, sekcje 

centralne oraz elementy pomocnicze konstrukcji pocisków, rakiet i pojazdów przeznaczonych 

do odzyskania, zaprojektowane lub zbudowane wyłącznie do użycia wraz z obudowami 

bojowych głowic jądrowych i/lub ich sekcjami. 

Włączono: komponenty i części specyficzne dla głowic bojowych lub ich sekcji, których nie 

można sklasyfikować w bardziej szczegółowych klasach.  

Wyłączono: takie komponenty jak urządzenia zapalnikowe i odpalające, komponenty jądrowe, 

komponenty wybuchowe, które można sklasyfikować w bardziej szczegółowych klasach oraz 

wyroby, takie jak pociski i bomby, wraz z zewnętrzną obudową. 

1120    Jądrowe ładunki głębinowe 
Uwaga: klasa obejmuje broń jądrową składającą się z korpusów ładunków głębinowych 

zespolonych z bojowymi głowicami jądrowymi. Obejmuje także broń szkoleniową oraz 

wszystkie komponenty specjalnego przeznaczenia, których nie można sklasyfikować inaczej. 

1125    Jądrowe ładunki burzące 
Uwaga: klasa obejmuje broń jądrową, przeznaczoną do umieszczenia w lub pobliżu 

konstrukcji, obszaru itp., które mają być zniszczone. Broń ta może zawierać akcesoria. 

Włączono: obudowy zewnętrzne, sekcje kadłubów oraz inne specyficzne komponenty, których 

nie można sklasyfikować inaczej. 

1127    Rakiety jądrowe 
Uwaga: klasa obejmuje broń jądrową składającą się z korpusów rakiet zespolonych z bojowymi 

głowicami jądrowymi, stanowiącymi jedną pozycję zaopatrzenia i wydawaną jako taka. 

Włączono: komponenty specyficzne dla rakiet zespolonych, których nie można sklasyfikować 

inaczej.  

Wyłączono: silniki rakietowe; komponenty głowic bojowych, komponenty rakiet, ujęte w 

innych klasach. 

1130    Komplety do konwersji broni jądrowej 
Uwaga: klasa obejmuje zbiory wyrobów do zmiany konfiguracji broni jądrowej. 

1135    Urządzenia uzbrajające i odpalające broni jądrowej 
Włączono: takie wyroby jak zapalniki, instalacje zasilające, zespoły odpalające, jednostki X 

(radiometryczne), kable, urządzenia zabezpieczające, zestawy adaptacyjne, systemy 

uzbrajające i odpalające uzbrojenie jądrowe pojazdów przeznaczonych do odzyskania. 

1140    Komponenty jądrowe 
Włączono: wszystkie komponenty, które zawierają lub symulują aktywne materiały jądrowe.  

Wyłączono: wyroby finalne, takie jak bomby, pociski, głowice bojowe itp. 



1145    Komponenty broni jądrowej, wybuchowe i pirotechniczne 
Uwaga: klasa obejmuje rzeczywiste i symulowane komponenty wybuchowe i pirotechniczne, 

specyficzne dla wszystkich wyrobów finalnych broni jądrowej, takich jak bomby, ładunki 

burzące, rakiety, pociski, głowice bojowe i systemy pokrewne. 

Wyłączono: wszystkie komponenty wybuchowe i pirotechniczne przeznaczone do zastosowań 

innych niż związanych z bronią jądrową. 

1190    Specjalistyczny sprzęt do badań i obsługi broni jądrowej 
Włączono: ciągniki i przyczepy transportowe specjalnie przeznaczone dla broni jądrowej; 

specjalnego przeznaczenia zawiesia i wciągarki; kołyski i urządzenia manipulacyjne, badawcze 

oraz nastawcze; zestawy i komplety do klimatyzacji i kontroli parametrów środowiska.  

Wyłączono: narzędzia ręczne; instrumenty stosowane zarówno do broni jądrowej jak i innego 

sprzętu; podstawowe typy mierników elektrycznych i elektronicznych, łącznie z tymi 

specjalnego przeznaczenia, takimi jak amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki 

uniwersalne itp., jak te ujęte na wykazach H2. 

1195    Broń jądrowa pozostała 
Włączono: wyroby wspólne dla więcej niż jednej klasy lub wyroby nie dające się właściwie 

dopasować do powyższych klas broni jądrowej. 

12    URZĄDZENIA KIEROWANIA OGNIEM 
Uwaga: zespoły, podzespoły i komponenty urządzeń do kierowania ogniem są sklasyfikowane 

następująco: 

a. we właściwych klasach niniejszej grupy, kiedy: (1) Są przeznaczone do wielokrotnych 

zastosowań z różnymi rodzajami sprzętu kierowania ogniem. (2) Zostały zmodyfikowane do 

użytku z systemami zdalnego kierowania pocisków kierowanych. (3) Są przeznaczone 

specjalnie dla systemów zdalnego kierowania pociskami kierowanymi wystrzeliwanymi z 

okrętów. (4) Stanowią sprzęt radarowy, przeznaczony specjalnie do systemów kierowania 

ogniem. (5) Stanowią integralną jednostkę posiadającą charakterystyki umożliwiające 

obserwację zarówno dzienną jak i nocną. 

b. w klasie 1270 lub 1280, kiedy przeznaczone są specjalnie do pokładowych systemów 

kierowania ogniem statku powietrznego lub bombardowania lotniczego. 

c. w klasie 1430, kiedy są przeznaczone specjalnie do systemów zdalnego sterowania pociskami 

kierowanymi, z wyjątkiem okrętowych pocisków kierowanych. 

d. w odpowiednich klasach grupy 58, kiedy są przeznaczone do różnorodnych zastosowań, 

związanych zarówno ze sprzętem do kierowania ogniem, jak i sprzętem łączności. 

e. we właściwych klasach grupy 58, kiedy są zastosowane w noktowizji. 

1210    Przeliczniki do kierowania ogniem 

1220    Celowniki i urządzenia przelicznikowe do kierowania ogniem 

1230    Systemy kierowania ogniem, kompletne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne systemy kierowania ogniem. Wszystkie nie do 

końca kompletne systemy, takie jak odrębne wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia 



przyłączane lub akcesoria, używane w systemach kierowania ogniem, są ujęte w innych 

klasach. 

1240    Celowniki i dalmierze optyczne 
Włączono: peryskopy okrętów podwodnych, dalmierze i wysokościomierze, celowniki 

teleskopowe, instrumenty optyczne zintegrowane z urządzeniami kierowania ogniem. 

1250    Mechanizmy stabilizacji urządzeń do kierowania ogniem 

1260    Urządzenia do oznaczania i wskazywania celów 
Włączono: wieżyczki, działa, wyrzutnie torped oraz zestawy reflektorów poszukiwawczych; 

urządzenia do oznaczania celów; systemy synchronizujące. 

1265    Urządzenia nadawcze i odbiorcze kierowania ogniem, za wyjątkiem 

lotniczych urządzeń pokładowych 
Włączono: nadajniki, urządzenia nadawczo-odbiorcze, odbiorniki, regulatory odbiorników 

kierowania ogniem.  

Wyłączono: urządzenia nadawczo-odbiorcze kierowania ogniem, przeznaczone specjalnie do 

użycia w lub ze sprzętem radarowym kierowania ogniem. 

1270    Komponenty pokładowych systemów kierowania ogniem statków 

powietrznych 
Włączono: wieżyczki statków powietrznych; specjalnie zaprojektowane komputery; 

kompletne mechanizmy żyroskopowe.  

Wyłączono: mechanizmy ładowania działek; skrzynki amunicyjne; podgrzewacze działek; 

podajniki zsypowe i taśmowe; pobudzacze amunicji; komponenty żyroskopu; kompletne 

systemy kierowania ogniem. 

1280    Komponenty systemów kierowania bombardowaniem lotniczym 
Włączono: specjalnie zaprojektowane komputery; kompletne mechanizmy żyroskopowe; 

przyrządy optyczne do kierowania bombardowaniem. 

 

Wyłączono: komponenty żyroskopów; elementy optyczne, takie jak soczewki, pryzmaty, 

filtry. 

1285    Sprzęt radarowy do kierowania ogniem, z wyjątkiem pokładowego 

lotniczego 
Włączono: zestawy radarowe, zespoły, podzespoły i komponenty specjalnie przeznaczone do 

użytku w lub z urządzeniami kierowania ogniem. 

1287    Sprzęt sonarowy do kierowania ogniem 
Uwaga: klasa ta obejmuje pokładowe zestawy sonarowe lotnicze, okrętowe i stosowane na 

okrętach podwodnych, zespoły, podzespoły i komponenty specjalnie przeznaczone do użycia 

w sprzęcie podwodnym do kierowania ogniem. 



1290    Pozostałe urządzenia do kierowania ogniem 
Włączono: nastawniki zapalników czasowych; systemy kabli uzbrojenia; siatki celownicze; 

świetlne i dźwiękowe zestawy dalmierzy; komponenty urządzeń kierowania ogniem i 

podzespoły nie sklasyfikowane w innych klasach grupy 12. 

13    AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE 
Uwaga: grupa nie obejmuje wyrobów specjalnie przeznaczonych do zastosowań w broni 

jądrowej. 

1305    Amunicja kalibru do 30 mm 
Włączono: komponenty amunicji. 

1310    Amunicja kalibru powyżej 30 mm do 75 mm 
Włączono: komponenty amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; naboje z bojowymi 

środkami chemicznymi.  

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki. 

1315    Amunicja kalibru powyżej 75 mm do 125 mm 
Włączono: komponenty amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; naboje i pociski 

pirotechniczne; naboje i pociski z bojowymi środkami chemicznymi.  

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki. 

1320    Amunicja kalibru powyżej 125 mm 
Włączono: komponenty amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; pociski z bojowymi 

środkami chemicznymi.  

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki. 

1325    Bomby 
Włączono: komponenty bomb, bomby fotobłyskowe, bomby z bojowymi środkami 

chemicznymi, bomby kasetowe.  

Wyłączono: bomby kierowane przekształcone w pociski kierowane przez dodanie środka 

napędu. 

1330    Granaty 
Włączono: komponenty granatów, granaty ręczne i nasadkowe; granaty dymne.  

Wyłączono: urządzenia strzelające (wyrzutnie). 

1336    Głowice bojowe i komponenty wybuchowe pocisków kierowanych 
Włączono: głowice z bojowymi środkami chemicznymi, głowice ćwiczebne pocisków 

kierowanych.  

Wyłączono: atomowe głowice bojowe; wszystkie inne głowice bojowe używane inaczej niż z 

pociskami kierowanymi; jednostki napędowe na paliwo ciekłe; silniki rakietowe (jednostki 

napędowe na paliwo ciekłe); jednostki odrzutowe wspomagania startu (JATO); silniki 

rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) dla pocisków kierowanych; jednostki 

napędowe na paliwo stałe; paliwa chemiczne w pojemnikach jednorazowego użytku, takich jak 



urządzenia zapłonowe do silników rakietowych i ładunki inicjujące, przeznaczone do 

umieszczenia w zespołach napędowych rakiet jako ich części integralne. 

1337    Jednostki napędowe na paliwo stałe (wybuchowe) pocisków 

kierowanych i pojazdów kosmicznych oraz ich komponenty 
Włączono: silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwa stałe) do pocisków kierowanych z 

ładunkami wybuchowymi; wszystkie wybuchowe komponenty jednostek napędowych na 

paliwo stałe do pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych; paliwo stałe w pojemnikach 

jednorazowego użytku, takich jak urządzenia zapłonowe do silników rakietowych i ładunki 

inicjujące, przeznaczone do umieszczenia w zespołach napędowych rakiet jako ich części 

integralne.  

Wyłączono: silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do pocisków kierowanych 

elaborowanych lub nie; wszelkie elaborowane (nie wybuchowe) komponenty jednostek 

napędowych na paliwo stałe do pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych; głowice 

bojowe pocisków kierowanych i ich komponenty; jednostki napędowe rakiet; silniki rakietowe 

(jednostki napędowe na paliwo stałe) do rakiet; paliwo stałe o ustalonej z góry określonej ilości 

i jakości, lecz pakowane w pojemniki wielokrotnego użytku. 

1338    Elaborowane jednostki napędowe pocisków kierowanych i pojazdów 

kosmicznych na paliwo stałe oraz ich komponenty 
Włączono: silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do pocisków kierowanych 

elaborowane lub nie; wszelkie komponenty niewybuchowe do jednostek napędowych na 

paliwo stałe pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych.  

Wyłączono: silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do pocisków kierowanych, 

elaborowane; głowice bojowe pocisków kierowanych i ich komponenty; jednostki napędowe 

rakiet; silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do rakiet. 

1340    Rakiety, amunicja rakietowa i komponenty rakiet 
Włączono: kompletne pociski; komponenty wybuchowe wraz z głowicami bojowymi; rakiety 

pirotechniczne; jednostki odrzucane wspomagania startu na paliwo stałe (JATO); silniki 

rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do rakiet; osłony ochronne głowic bojowych 

rakiet; odrzucane wyrzutnie rakiet; zestawy i komplety do klimatyzacji i kontroli parametrów 

środowiska oraz inne specyficzne komponenty, których nie można sklasyfikować inaczej.  

Wyłączono: rakiety jądrowe, jądrowe głowice bojowe; wszystkie inne głowice bojowe nie 

przeznaczone do użytku z rakietami; rakiety z wbudowanymi urządzeniami naprowadzającymi. 

1345    Miny lądowe 
Włączono: komponenty; miny przeciwpiechotne; miny przeciwpancerne; zapalniki. 

1346    Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia 
Uwaga: bojowe środki rażenia/ich systemy, które nie są noszone przez żołnierza, lecz są 

rozmieszczane w celu ich przyszłego uruchamiania. Mogą być umieszczane w danym miejscu 

przez żołnierza oddzielnie lub dostarczane z wykorzystaniem pojazdów lub statków 

powietrznych przy zastosowaniu mechanicznych metod dystrybucji. Mogą być uruchamiane na 

komendę lub przy użyciu własnych samoinicjujących się systemów odpalenia, które nie 



wymagają monitorowania przez żołnierza. Wszystkie wyroby w ramach tej klasy mogą być 

uzbrajane/rozbrajane zdalnie. 

Włączono: zdalnie sterowane bojowe środki rażenia i ich systemy, używane oddzielnie lub w 

różnych kombinacjach umożliwiających pokonanie różnorodnych zagrożeń; zapalniki; 

urządzenia zabezpieczające i uzbrajające; mechanizmy samolikwidacji; moduły łączności; 

systemy dowodzenia i kierowania oraz inne, różnorodne, związane z nimi komponenty. 

1350    Miny morskie i ich komponenty obojętne 
Włączono: zestawy spadochronowe; obojętne korpusy min; pojemniki pobudzaczy; 

opóźniacze zegarowe; startery zegarowe; cewki czujnikowe; balasty. 

1351    Miny morskie i ich komponenty, wybuchowe 
Włączono: załadowane korpusy; pobudzacze; detonatory. 

1352    Urządzenia do inercyjnego unieszkodliwiania min morskich 
Uwaga: wersje urządzeń do unieszkodliwiania ładunków wybuchowych min podwodnych bez 

ładunku niszczącego. Przeznaczone do wyszukiwania i rozpoznawania min morskich. Mogą 

być również używane do celów szkoleniowych. 

Włączono: kompletne działające jednostki, takie jak urządzenia do rozpoznawania min 

morskich, jak również części składowe, ćwiczebne, szkoleniowe, ślepe i makiety.  

Wyłączono: komponenty obojętne torped, ładunków głębinowych i min morskich. 

1353    Urządzenia do wybuchowego unieszkodliwiania min morskich 
Uwaga: kompletne urządzenia wybuchowe, zawierające ładunek niszczący. Są odpalane, 

naprowadzane na cel i detonowane z jednostki pływającej lub innego oddalonego miejsca. 

Włączono: kompletne urządzenia wybuchowe, łącznie z amunicją, ładunkiem detonującym i 

częściami składowymi.  

Wyłączono: komponenty wybuchowe min morskich (klasa 1351), komponenty wybuchowe 

torped (klasa 1356), bojowe środki chemiczne (klasa 1365). 

1355    Torpedy i ich komponenty, obojętne 

1356    Torpedy i ich komponenty, wybuchowe 
Włączono: głowice bojowe; pobudzacze; detonatory. 

1360    Ładunki głębinowe i ich komponenty, obojętne 
Włączono: inercyjne mechanizmy odpalające; pistolety bez detonatorów; balasty. 

1361    Ładunki głębinowe i ich komponenty, wybuchowe 
Włączono: korpusy; pobudzacze; detonatory. 

1365    Bojowe środki chemiczne 
Włączono: gazy bojowe; zasłony dymne; środki zapalające i zagęszczające; dymy sygnałowe.  

Wyłączono: amunicję zawierającą bojowe środki chemiczne. 



1367    Taktyczne zestawy, komplety i wyposażenie 
Uwaga: zbiór wyrobów, które są używane do specjalnych celów. Każdy zbiór musi zawierać 

przynajmniej jedną pozycję uzbrojenia sklasyfikowanego w grupie 13. Uzbrojenie może być 

nieśmiercionośne (zgodnie z definicją w dyrektywie Departamentu Obrony 3000.3). Te 

zestawy, komplety i wyposażenie mogą obejmować takie wyroby jak umundurowanie, broń, 

pancerz osobisty itp. Każdy z tych komponentów należy do klasy innej niż 1367. 

1370    Środki pirotechniczne 
Włączono: flary; środki sygnałowe; sztuczne ognie; pistoletowe rakiety sygnałowe.  

Wyłączono: naboje i pociski pirotechniczne; bomby fotobłyskowe; rakiety pirotechniczne. 

1375    Materiały burzące 
Włączono: wyroby służące do celów budowlanych, do prac w kamieniołomach i do wyburzeń, 

takie jak dynamit i inne materiały wybuchowe, zamknięte w cylindrycznych nabojach 

papierowych lub w woreczkach, ładunki burzące, ładunki minerskie, zapalniki ze zwłoką, lonty 

detonujące, zapały, mechanizmy min pułapek, ładunki wydłużone typu „Torpeda Bangalore”; 

obojętne akcesoria i komponenty, takie jak zapalarki, adaptery spłonek, zaciski lontów 

detonacyjnych.  

Wyłączono: paliwa ciekłe i utleniacze; paliwa stałe w pojemnikach jednorazowego użytku, 

przeznaczone do umieszczania w systemach napędowych rakiet jako ich integralne części 

składowe; urządzenia wybuchowe pocisków kierowanych; wyroby i urządzenia detonacyjne 

stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa w locie, takie jak: piromechanizmy, opóźniacze, 

urządzenia strzałowe lotniczych foteli wyrzucanych, urządzenia odrzucające osłonę kabiny 

pilota statku powietrznego i wyroby podobne, ujęte w H2, paliwo stałe o określonej z góry 

ilości i jakości w pojemnikach wielokrotnego użytku; komponenty broni jądrowej; silniki do 

rakiet i pocisków kierowanych; głowice bojowe i sekcje napędowe. 

1376    Materiały wybuchowe 
Włączono: paliwa stałe o określonej z góry ilości i jakości w pojemnikach wielokrotnego 

użytku; urządzenia elaborowane i komponenty ujęte w H2.  

Wyłączono: paliwa ciekłe i utleniacze; paliwa stałe w pojemnikach jednorazowego użytku, 

przeznaczone do umieszczania w systemach napędowych rakiet jako ich integralne części 

składowe; urządzenia wybuchowe pocisków kierowanych; materiały wybuchowe i burzące; 

wyroby i urządzenia detonacyjne stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa w locie, takie jak: 

piromechanizmy, opóźniacze, urządzenia strzałowe lotniczych foteli wyrzucanych, urządzenia 

odrzucające osłonę kabiny pilota statku powietrznego; silniki do rakiet i pocisków 

kierowanych; głowice bojowe i sekcje napędowe; wyroby podobne ujęte w H2. 

1377    Pironaboje i piromechnizmy oraz ich komponenty 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby wybuchowe stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa w 

locie, składające się z określonej ilości materiału miotającego (zamkniętego w naboju albo 

będącego w formie odlewu) oraz urządzeń inicjujących, przeznaczonych do umieszczenia 

wewnątrz lub przyłączenia ich do jednego lub więcej urządzeń w celu przekazania energii 

wymaganej do ich zadziałania z wymaganym opóźnieniem lub bez, w ustalonej kolejności 

działania. Zaliczane tu są także urządzenia przeznaczone do wykorzystania energii 

wytwarzanej przez wyżej opisane wyroby. 



Włączono: pironaboje impulsowe; opóźniacze, ładunki startowe silników (wypełnione 

materiałem wybuchowym); naboje gaśnicze (zdalnie pobudzane); urządzenia strzałowe 

lotniczych foteli wyrzucanych; silniki rakietowe (jednostki napędowe na paliwo stałe) do 

lotniczych foteli wyrzucanych; urządzenia do odrzucania osłony kabiny pilota; urządzenia 

korygujące tor lotu za pomocą ciągu, uruchamiane ładunkiem miotającym lub pironabojem; 

inicjatory; kołki wstrzeliwane i naboje do nich; ucinaki, uruchamiane pironabojem lub 

ładunkiem miotającym, reflinki; naboje narzędzi uruchamianych prochowo; urządzenia 

elaborowane i komponenty, których nie można sklasyfikować inaczej.  

Wyłączono: paliwa ciekłe i utleniacze; paliwa stałe w pojemnikach jednorazowego użytku, 

przeznaczone do umieszczania w systemach napędowych rakiet jako ich integralne części 

składowe; urządzenia wybuchowe pocisków kierowanych; materiały pędne luzem i stałe, o z 

góry określonej ilości i jakości, w pojemnikach wielokrotnego użytku; materiały wybuchowe i 

burzące; silniki, głowice bojowe i sekcje napędowe do rakiet i pocisków kierowanych. 

1380    Bojowe środki biologiczne 
FSC 1380 ANULOWANA DN. 01.10.13 Bojowe środki biologiczne  

1385    Narzędzia oraz sprzęt stosowane na powierzchni (ziemi lub wody) do 

unieszkodliwienia materiałów wybuchowych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie specjalistyczne narzędzia i sprzęt wytworzone do użytku 

personelu wykwalifikowanego w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych. 

Wyłączono: niespecjalistyczne lub powszechnie używane narzędzia i sprzęt nie stworzone 

wyłącznie do użytku personelu wykwalifikowanego w zakresie unieszkodliwiania materiałów 

wybuchowych; specjalistyczny materiał wyburzeniowy; ładunki kształtowane. 

1386    Narzędzia oraz sprzęt do unieszkodliwienia materiałów 

wybuchowych podwodnych i stosowanych na pływających systemach broni 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie specjalistyczne narzędzia i sprzęt wytworzone do użytku 

personelu wykwalifikowanego w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych, 

zespołów rozminowania podwodnego i/lub rozminowania morsko-powietrzno-lądowego. 

Wyłączono: niespecjalistyczne lub powszechnie używane narzędzia, nie wytworzone 

wyłącznie do użytku personelu wykwalifikowanego w zakresie unieszkodliwiania materiałów 

wybuchowych, zespołów rozminowania podwodnego oraz rozminowania morsko-powietrzno-

lądowego; specjalistyczny materiał wyburzeniowy; ładunki kształtowane. 

1390    Zapalniki i zapłonniki oraz spłonki 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie zapalniki i zapłonniki oraz spłonki stosowane w amunicji 

sklasyfikowanej w klasach 1310, 1315 i 1320. 

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki oraz spłonki dla amunicji nie ujętej w klasach 1310, 1315 i 

1320. 

1395    Amunicja pozostała 
Włączono: amunicję kształtowaną, taką jak ślepe naboje, krążki, kulki, miseczki, pierścienie 

wiodące pocisku (pierścienie pocisku). 



1398    Sprzęt specjalistyczny do obsługi i konserwacji amunicji 
Włączono: sprzęt obsługowy i konserwacyjny specjalnie przeznaczony do użytku przy 

rakietach i amunicji konwencjonalnej.  

Wyłączono: sprzęt obsługowy i konserwacyjny specjalnie przeznaczony do użytku przy 

wyrzutniach rakietowych i pirotechnicznych; sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej i 

napraw warsztatowych amunicji; specjalistyczny sprzęt obsługowy lotniczy lub lotniskowy. 

14    POCISKI KIEROWANE 
Uwaga: grupa obejmuje pociski (z głowicami lub komponentami wybuchowymi, lub bez nich) 

posiadające mechanizmy zdolne do zmiany normalnego toru lotu. Radary i zespoły na 

podczerwień oraz ich komponenty przeznaczone specjalnie do stosowania w pociskach 

kierowanych są klasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy. Ta grupa obejmuje także 

bomby kierowane, które zostały przekształcone na pociski kierowane poprzez dodanie środków 

napędu. Wyłącza się z tej grupy sekcje kadłuba, stożki czołowe, sekcje rozszerzeń, sekcje 

centralne, głowice bojowe, komponenty wybuchowe, rakiety i komponenty pomocnicze 

pocisków oraz pojazdów przeznaczonych do odzyskania, zaprojektowane lub skonstruowane 

do wyłącznego stosowania z bojowymi głowicami jądrowymi lub sekcjami głowic bojowych, 

lub jako ich obudowy. Wyklucza się także sekcje czołowe pojazdów i kapsuły kosmiczne 

specjalnie przeznaczone do przenoszenia ładunków charakterystycznych dla badań kosmosu i 

podróży kosmicznych. 

1410    Pociski kierowane 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne pociski kierowane z głowicami bojowymi i 

komponentami wybuchowymi lub bez nich, zarówno w postaci zmontowanej jak i 

niezmontowanej. Wyroby finalne, zespoły, części, elementy przyłączane lub akcesoria, 

używane w pociskach kierowanych lub na nich, są ujęte w innych niż ta klasach. 

Włączono: kompletne sterowane cele latające, wstępnie projektowane jako pociski, lecz 

przekształcone do użytku jako cele. Obejmuje także kompletne makiety wyrzutni lotniczych 

pocisków kierowanych. 

1420    Komponenty pocisków kierowanych 
Włączono: elementy konstrukcyjne; komponenty i akcesoria specjalnie przeznaczone do 

użytku w pociskach kierowanych lub wraz z nimi, obejmujące kompletne mechanizmy 

żyroskopowe, pompy hydrauliczne, mechanizmy automatycznego pilota i zespoły specjalnego 

przeznaczenia oraz wyposażenie elektronicznego sterowania zainstalowane w pociskach.  

Wyłączono: sprzęt zdalnego sterowania elektronicznego używany do naprowadzania 

pocisków; jednostki napędowe na paliwa stałe i ciekłe; komponenty mechanizmów 

żyroskopowych. 

1425    Systemy pocisków kierowanych, kompletne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne systemy pocisków kierowanych. Jakiekolwiek 

systemy niekompletne, takie jak indywidualne wyroby finalne, zespoły, części, elementy 

przyłączane lub akcesoria do użytku w systemach pocisków kierowanych, są ujęte w innych 

niż ta klasach. 

Wyłączono: podsystemy pocisków kierowanych. 



1427    Podsystemy pocisków kierowanych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie połączenia lub zespoły dwóch lub więcej wyrobów 

finalnych, z których każdy jest odpowiednio ujęty w innych klasach niniejszej grupy i 

zidentyfikowany jako pojedyncza pozycja zaopatrzenia. Z tej klasy wyłączono indywidualne 

wyroby finalne, zespoły, podzespoły, elementy przyłączane, akcesoria lub części ujęte w 

innych klasach tej grupy, nie stanowiące kombinacji pojedynczych pozycji zaopatrzenia. 

Wyłączono: kompletne systemy pocisków kierowanych. 

1430    Systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi 
Uwaga: klasa obejmuje systemy zdalnego sterowania lotniczymi i nielotniczymi pociskami 

kierowanymi, komponenty i akcesoria przeznaczone specjalnie do użycia z tymi systemami. 

Wyłączono z tej klasy zespoły kierowania ogniem, podzespoły i komponenty zmodyfikowane 

do użycia w systemach zdalnego sterowania pociskami kierowanymi oraz zespołach 

kierowania ogniem, przeznaczonych specjalnie do użycia na pokładach okrętów. 

Włączono: specjalnie zaprojektowane komponenty systemów zdalnego sterowania pociskami 

kierowanymi.  

Wyłączono: wewnętrzne (wbudowane) systemy sterowania pociskami kierowanymi; 

komponenty używane zarówno w pociskach kierowanych jak i w innych pociskach (łącznie z 

komponentami systemów kierowania ogniem). 

1440    Wyrzutnie pocisków kierowanych 
Włączono: wyrzutnie lotnicze i nielotnicze wyrzutnie pocisków kierowanych.  

Wyłączono: wyrzutnie statków powietrznych; wyrzutnie rakiet. 

1450    Wyposażenie do obsługi i konserwacji pocisków kierowanych 
Włączono: specjalnie zaprojektowane ciągniki samochodowe i przyczepy do transportu 

pocisków kierowanych; specjalnie zaprojektowane zawiesia, wciągarki, podnośniki i 

dmuchawy; samobieżne pojazdy i przyczepy, przeznaczone specjalnie do obsługi i 

konserwowania pocisków kierowanych; pokrowce pocisków kierowanych; komplety i zestawy 

do klimatyzacji i kontroli parametrów środowiska.  

Wyłączono: wyrzutnie pocisków kierowanych (klasa 1440); sprzęt do naziemnej obsługi 

statków powietrznych (klasa 1730). 

15    STATKI POWIETRZNE I KOSMICZNE I ICH 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

1510    Statki powietrzne ze skrzydłem stałym (stałopłaty) 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne statki powietrzne. Wyroby finalne, zespoły, 

części, elementy przyłączane lub wyposażenie, przeznaczone do użycia w statkach 

powietrznych ze stałym skrzydłem, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

1520    Statki powietrzne ze skrzydłem wirującym (wiropłaty) 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne statki powietrzne. Wyroby finalne, zespoły, 

części, elementy przyłączane lub wyposażenie, przeznaczone do użycia w statkach 

powietrznych ze skrzydłem wirującym, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 



Włączono: śmigłowce. 

1540    Szybowce 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne szybowce. Wyroby finalne, zespoły, części, 

elementy przyłączane lub wyposażenie, przeznaczone do użycia w szybowcach, są 

sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: motoszybowce. 

1550    Statki powietrzne bezzałogowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne bezzałogowe systemy statków powietrznych i 

aparaty latające podległe tym systemom. Inne zasadnicze wyroby, zespoły, części, elementy 

przyłączane lub wyposażenie, przeznaczone do użycia w systemach statków powietrznych 

bezzałogowych, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: bezzałogowe systemy statków powietrznych (UASs) i drony specjalnie 

zaprojektowane do takich zastosowań jak: cele powietrzne, szkolenie, obserwacja, śledzenie 

pocisku, rozpoznanie fotograficzne, dostawy broni, przekaźniki/bramki sieci łączności, walka 

elektroniczna, operacje poszukiwawczo-ratownicze, uzupełnianie zaopatrzenia lub inne 

działania wojskowe.  

Wyłączono: przekształcone lub zmodyfikowane pociski kierowane. 

1555    Pojazdy kosmiczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne pojazdy kosmiczne, w stanie zmontowanym lub 

niezmontowane. 

1560    Elementy konstrukcyjne płatowca 
Uwaga: klasa obejmuje elementy struktury, które na stałe połączone tworzą płatowiec statku 

powietrznego lub są do niego przyłączane, takie jak elementy wsparcia struktury płatowca, 

dźwigary, żebra, lotki, stateczniki, wręgi. 

Włączono: aerodynamiczne powierzchnie sterowania lotem; dodatkowe zbiorniki paliwowe 

wewnętrzne i zewnętrzne; układy wylotowe; belki podwieszeń zewnętrznych; klapki 

wyważające, statków powietrznych.  

Wyłączono: pokrowce; elementy układu hamowania wirnika śmigłowca; zdejmowane 

wyposażenie statku powietrznego i zmienne wyposażenie konfiguracyjne, zależne od celu 

misji, składowane na pokładzie statku powietrznego. 

16    ELEMENTY STATKÓW POWIETRZNYCH I 

KOSMICZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE 

1610    Śmigła lotnicze i komponenty 
Włączono: śmigła lotnicze; łopaty śmigieł, krzywki, kołpaki, piasty, nakrętki i osłony piast 

śmigieł; śmigła testowe; synchronizatory; urządzenia sterowania mocą; integralne mierniki 

poziomu oleju i regulatory śmigieł.  

Wyłączono: łopaty śmigła ogonowego i wirnika nośnego śmigłowca (klasa 1615). 



1615    Łopaty wirnika śmigłowca, mechanizmy napędowe i ich komponenty 
Uwaga: klasa obejmuje rozmaite komponenty specjalnie zaprojektowane i stosowane 

wyłącznie w mechanizmach napędowych śmigłowca oraz łopat wirnika, jeśli nie zostały ściśle 

sklasyfikowane w innej klasie. 

Włączono: dynamiczne komponenty śmigłowca i specjalnie zaprojektowane części, które 

przekazują moc od zespołu silnikowego śmigłowca do wirnika nośnego i śmigła ogonowego. 

Również zaliczane są tu wirniki; łopaty wirnika; klapki odciążające łopat wirnika; urządzenia 

nastawcze łopat; widełki wału przegubowego; sprzęgła i przekładnie.  

Wyłączono: śmigła (klasa 1610); komponenty systemu hamowania wirnika (klasa 1630); 

komponenty instalacji hydraulicznej składania łopat wirnika (klasa 1650); komponenty 

systemu wspomagania hydraulicznego (klasa 1650). 

1620    Komponenty podwozia statków powietrznych 
Włączono: golenie amortyzowane i ich komponenty; elementy instalacyjne, takie jak drążki 

skrętne, przeguby wibracyjne, rozpórki skrzydłowe; czopy zawieszenia obrotowego podwozia, 

osie i tłumiki drgań shimmy; komponenty specjalnie zaprojektowanego systemu sterowania 

hydraulicznego.  

Wyłączono: usztywnienia, zawieszenia i płyty osadcze na stałe zamontowane na statku 

powietrznym (klasa 1680); koła podwozia, płozy i pływaki (klasa 1630); hamulce kół i cylindry 

hamulcowe kół (klasa 1630). 

1630    Koła i układy hamowania statków powietrznych 
Włączono: płozy; pływaki; bieżnie; detektory układu antypoślizgowego kół; zawory specjalnie 

przeznaczone do stosowania w instalacjach hydraulicznych lub pneumatycznych kół i układach 

hamulcowych; komponenty układu hamowania wirnika śmigłowca.  

Wyłączono: osie podwozia (klasa 1620). 

1640    Linki sterujące statków powietrznych 
Uwaga: klasa ta obejmuje linki stalowe, z elementami przyłączanymi lub końcówkami i 

krążkami, wykorzystywane w układach sterowania statków powietrznych. 

Włączono: linki stalowe; zespoły linek pojedynczych; cięgna, krążki linowe układu 

sterowania; uchwyty ściągaczy linek oraz inne elementy przyłączane i końcówki do linek.  

Wyłączono: łańcuchy i linki stalowe ogólnego przeznaczenia (klasa 4010); krążki linowe 

ogólnego przeznaczenia (klasa 3020); rozmaite okucia ogólnego przeznaczenia (klasa 5340); 

osprzęt do linek, kabli i łańcuchów ogólnego przeznaczenia (klasa 4030). 

1650    Komponenty instalacji hydraulicznych, próżniowych i 

przeciwoblodzeniowych statków powietrznych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie komponenty specjalnie przeznaczone do stosowania w 

statkach powietrznych. 

Włączono: akumulatory hydrauliczne i pneumatyczne, pompy, silniki, siłowniki i filtry; 

przewody giętkie instalacji przeciwoblodzeniowej; pompy płynów instalacji 

przeciwoblodzeniowej, zawory i filtry; separatory oleju urządzeń próżniowych; pneumatyczny 

sprzęt hermetyzujący inny niż przewidziany dla kabin i przedziałów ciśnieniowych.  



Wyłączono: elementy hydrauliczne silników odrzutowych (klasa 2840); specjalistyczne 

zawory układu klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, hermetyzacji kabiny i termicznego 

odladzania (klasa 1660); specjalistyczne zawory do stosowania w silnikach lotniczych (klasa 

2840); pociski kierowane i silniki pocisków kierowanych (klasa 1338); elementy składowe 

podwozia (klasa 1620), układów kół i hamulcowych (klasa 1630); komponenty pokładowej 

instalacji tlenowej (klasa 1660); komponenty układu hydraulicznego tankowania paliwem w 

locie (klasa 1680); komponenty specjalistycznych układów hydraulicznego sterowania (klasa 

1620). 

1660    Sprzęt do klimatyzacji, ogrzewania i hermetyzacji statków 

powietrznych 
Uwaga: klasa obejmuje specjalistyczne komponenty przeznaczone do stosowania w lotniczych 

układach klimatyzacji, ogrzewania i hermetyzacji. Klasa obejmuje również specjalistyczne 

komponenty pokładowej instalacji tlenowej do oddychania w statkach powietrznych. 

Włączono: urządzenia układu nadciśnienia w kabinie; zbiorniki; zespoły cylindrów; maski; 

zabudowane instalacje tlenowe; specjalistyczne zawory lotnicze; kabinowe regulatory 

ciśnienia; wymienniki ciepła; chłodnice turbinowe; urządzenia grzewcze statku powietrznego; 

komponenty instalacji wentylacyjnej; części składowe przewodów klimatyzacji i ogrzewania; 

sprzęt instalacji przeciwoblodzeniowej termicznej; sprzęt hermetyzacji kabin i przedziałów; 

dyfuzory powietrza; nastawniki ciśnienia w kabinie; przetwornice ciekłego tlenu. 

 

Wyłączono: urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne ciśnienia tlenu; przewody i kanały 

powietrzne; ogrzewacze i ochładzacze do stosowania naziemnego; sprzęt do hermetyzacji inny 

niż używany do hermetyzacji kabin i przedziałów ciśnieniowych; wyposażenie do cieczowych 

instalacji przeciwoblodzeniowych; zawory specjalnie przeznaczone do użytku w silnikach 

lotniczych, pociskach kierowanych i silnikach pocisków kierowanych. 

1670    Spadochrony; lotnicze systemy podejmowania, dostarczania, 

odzyskiwania i sprzęt do mocowania ładunków 
Uwaga: włączono specjalistyczne wyroby, zestawy i systemy dla operacji dostarczania, 

podejmowania i odzyskiwania, typu powietrze-powietrze, powietrze-ziemia oraz ziemia-

powietrze, o ile części, elementy przyłączeniowe, zespoły stosowane w tych systemach (tj. 

systemach odzyskiwania pojazdów kosmicznych), nie zostały ściśle zaindeksowane w innych 

klasach (tj. boje radionadawcze i komponenty podsystemów określania kierunku). 

Wyłączono: zespoły mocujące wbudowane w konstrukcję statku powietrznego. 

1675    Komponenty pojazdów kosmicznych 
Włączono: komponenty konstrukcyjne; komponenty i wyposażenie specjalnie zaprojektowane 

do zainstalowania w pojazdach kosmicznych; wewnętrzne (wbudowane) systemy sterowania.  

Wyłączono: sprzęt zdalnego sterowania. 

1677    Systemy zdalnego sterowania pojazdami kosmicznymi 
Włączono: specjalnie zaprojektowane komponenty systemów zdalnego sterowania pojazdami 

kosmicznymi.  



Wyłączono: wewnętrzne (wbudowane) systemy sterowania; komponenty przeznaczone do 

użytku zarówno w systemach pocisków kierowanych, jak i systemach pojazdów kosmicznych. 

1680    Pozostałe wyposażenie lotnicze i jego komponenty 
Włączono: zespoły sterowania „pchać-ciągnąć”; elementy usztywnienia i mocowania rampy 

ładunkowej złożonej na pokładzie; kwadranty sterowania; siłowniki elektromechaniczne i 

mechaniczne; wentylatory; rury upustowe; uchwyty do map; akcesoria do holowania 

szybowców przyłączone do statku powietrznego; pasy bezpieczeństwa; uprzęże; zamocowania 

dla noszy; wycieraczki elektryczne; pokładowe generatory gazu obojętnego; umeblowanie 

pokładowe; wciągarki i dźwigi zamontowane na statku powietrznym; komponenty systemu 

tankowania paliwa w locie; zasłonki statku powietrznego; regulatory naciągu linek sterowania; 

osłony przeciwsłoneczne; lusterka wsteczne; przekładnie mechaniczne, skrzynie 

przekładniowe i regulatory stałej prędkości specjalnie zaprojektowane dla statków 

powietrznych.  

Wyłączono: zamontowane na stałe na silniku zespoły sterowania silnikiem; dopasowane 

pokrywy, wsporniki statków powietrznych; komponenty systemu hamowania wirnika 

śmigłowca; sprzęt do automatycznej stabilizacji śmigłowca. 

17    SPRZĘT DO STARTU I LĄDOWANIA, OBSŁUGI 

NAZIEMNEJ I OBSŁUGI TECHNICZNEJ, STATKÓW 

POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH 
Uwaga: z grupy wyłączono samochody ciężarowe, przyczepy oraz sprzęt obsługowy specjalnie 

przeznaczony do użytku z pociskami kierowanymi lub bronią atomową. 

1710    Sprzęt do lądowania statków powietrznych 
Włączono: bariery zatrzymujące statek powietrzny.  

Wyłączono: światła markerów lotniskowej drogi startowej (klasa 6220). 

1720    Sprzęt lotniczy katapultowy 
Włączono: katapulty.  

Wyłączono: wyrzutnie pocisków kierowanych (klasa 1440) oraz wyrzutnie pojazdów 

kosmicznych (klasa 1840). 

1725    Wyrzutnie pojazdów kosmicznych 
Włączono: wyrzutnie przeznaczone specjalnie dla pojazdów kosmicznych.  

Wyłączono: wyrzutnie używane zarówno dla pocisków kierowanych jak i pojazdów 

kosmicznych. 

1730    Sprzęt do naziemnej obsługi statków powietrznych 
Uwaga: klasa nie obejmuje komponentów pojazdów wymienionych w klasach 2520, 2530, 

2540, 2590. 

Włączono: pomocnicze zespoły prądotwórcze; podgrzewacze silników; zespoły kotwiczące; 

podstawki pod koła; sprzęt do obsługi wodnosamolotów; blokady lotek, sterów wysokości, 

sterów kierunku; rampy załadunkowe dla pasażerów; pomosty obsługowe; drabinki do obsługi 

i wsiadania do statku powietrznego; lotnicze zawiesia i wciągarki obsługowe; lotnicze 



podnośniki do pochylania statecznika; lotniskowe specjalistyczne dźwigi samochodowe i 

przyczepy; pokrowce na elementy płatowca; pokrowce na silniki lotnicze.  

Wyłączono: lotniskowe specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy przeznaczone 

zasadniczo do transportu zespołów lotniczych (klasa 1740); stojaki obsługowe przeznaczone 

do podtrzymywania zespołów lotniczych w czasie remontu lub naprawy (klasa 4920); 

stanowiska kontrolne (klasa 4920); podnośniki ogólnego przeznaczenia (klasa 5120), zawiesia 

(klasa 3940) i wciągarki (klasa 3950); przyczepy (klasa 2330); tlen ciekły do obsługi statków 

powietrznych (klasa 1660). 

1735    Sprzęt do przeładunku i obsługi technicznej pojazdów kosmicznych 
Uwaga: klasa nie obejmuje systemów odzyskiwania pojazdów kosmicznych, które są 

sklasyfikowane w klasie 1670. 

Włączono: samochody ciężarowe i przyczepy zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w 

transporcie pojazdów kosmicznych; specjalnie zaprojektowane zawiesia, wciągarki, 

podnośniki, dmuchawy, pojazdy samobieżne, specjalnie zaprojektowane do przeładunku lub 

obsługi technicznej pojazdu kosmicznego; pokrowce pojazdów kosmicznych.  

Wyłączono: sprzęt wykorzystywany do przeładunku lub obsługi technicznej, zarówno 

pocisków kierowanych jak i pojazdów kosmicznych. 

1740    Lotniskowe, specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy 
Uwaga: klasa nie obejmuje komponentów pojazdów wymienionych w klasach 2520, 2530, 

2590. 

Włączono: lotniskowe, specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy przeznaczone 

zasadniczo do transportu zespołów lotniczych; przyczepy do transportu dopalaczy, silników, 

śmigieł, kadłubów i skrzydeł; samochody ciężarowe do transportu kadłubów i skrzydeł statków 

powietrznych; płozy do transportu silników; platformy do transportu silników; przyczepy 

lotniskowe do transportu bomb; samochody ciężarowe do usuwania rozbitych statków 

powietrznych.  

Wyłączono: lotniskowe, specjalistyczne wózki podnośnikowe (klasa 3930) i przyczepy (klasa 

2330); samochody ciężarowe (klasa 2320) i przyczepy (klasa 2330) do poruszania się po 

drogach publicznych; samochody ciężarowe (klasa 2320) i przyczepy (klasa 2330) do 

załadunku i rozładunku towarów. 

18    POJAZDY KOSMICZNE 
Uwaga: grupa obejmuje pojazdy kosmiczne, takie jak kapsuły kosmiczne, sztuczne satelity, 

manewrujące pojazdy orbitalne, satelity, platformy kosmiczne itp., załogowe lub bezzałogowe. 

Wyklucza się z tej grupy pociski kierowane i rakiety. 

1810    Statki kosmiczne 
FSC 1810 ANULOWANA DN. 22.02.13 Statki kosmiczne  

1820    Części składowe statków kosmicznych 
FSC 1820 ANULOWANA DN. 01.12.13 Statki kosmiczn 



Włączono: elementy konstrukcyjne, elementy składowe i akcesoria specjalnie przeznaczone 

do zainstalowania w statkach kosmicznych lub na nich; wewnętrzne (wbudowane) systemy 

sterowania. 

Wyłączono: sprzęt zdalnego sterowania. 

1830    Systemy zdalnego sterowania statkami kosmicznymi 
FSC 1830 ANULOWANA DN. 01.1213 Systemy zdalnego sterowania statkami kosmicznym 

Włączono: specjalistyczne elementy składowe systemów zdalnego sterowania statkami 

kosmicznymi 

Wyłączono: wewnętrzne (wbudowane) systemy sterowania; części składowe, przeznaczone do 

użytku zarówno w systemach pocisków kierowanych, jak i systemach statków kosmicznych. 

1840    Wyrzutnie statków kosmicznych 
FSC 1840 ANULOWANA DN. 24.07.13 Wyrzutnie statków kosmicznyc 

Włączono: wyrzutnie specjalnie przeznaczone dla statków kosmicznych. 

Wyłączono: wyrzutnie wykorzystywane zarówno dla pocisków kierowanych, jak i statków 

kosmicznych. 

1850    Sprzęt do obsługi i serwisowania statków kosmicznych 
FSC 1850 ANULOWANA DN. 24.07.13 Sprzęt do obsługi i serwisowania statków kosmicznyc 

Włączono: specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy stosowane do transportu statków 

kosmicznych; specjalistyczne zawiesia, dźwigniki, podnośniki i dmuchawy, samojezdne 

pojazdy serwisowo - obsługowe statków kosmicznych; pokrowce statków kosmicznych.  

Wyłączono: sprzęt używany do obsługi i serwisowania zarówno pocisków kierowanych, jak i 

statków kosmicznych. 

1860    Sprzęt umożliwiający przeżycie w przestrzeni kosmicznej 
FSC 1860 ANULOWANA DN. 01.12.13 Sprzęt umożliwiający przeżycie w przestrzeni 

kosmiczne 

Włączono: urządzenia do wytwarzania wody i żywności; urządzenia do wytwarzania 

powietrza; wyposażenie schronów; urządzenia do wytwarzania energii i jej przetwarzania. 

Wyłączono: wyroby, które są integralnymi częściami składowymi pojazdów kosmicznych. 

19    OKRĘTY, MAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, PONTONY 

I DOKI PŁYWAJĄCE 
Uwaga: w tej grupie sklasyfikowano jedynie kompletne okręty, małe jednostki pływające, doki 

pływające, suche doki pływające i pogłębiarki (z kadłubem lub bez). Wyroby finalne, zespoły, 

części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie przeznaczone do użycia z wyżej 

wymienionymi wyrobami są sklasyfikowane w grupie 20 SPRZĘT OKRĘTOWY I MORSKI, 

chyba, że znajdują tu zastosowanie inne klasy (spoza grupy 19). 



1905    Okręty bojowe i desantowe 
Włączono: lotniskowce, pancerniki, krążowniki, niszczyciele, okręty podwodne; fregaty i 

korwety; kanonierki; kutry torpedowe; okręty do zwalczania okrętów podwodnych; barki 

desantowe; stawiacze min i trałowce. 

1910    Okręty transportowe do przewozu pasażerów i wojska 

1915    Okręty towarowe i tankowce 

1920    Statki rybackie 

1925    Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia 
Włączono: holowniki; pchacze; okręty pożarnicze; lodołamacze; okręty remontowe; okręty 

pomocnicze (pławy, latarnie, niszczyciele); latarniowce; okręty kablowe; okręty ratownictwa 

nawodnego i podwodnego.  

Wyłączono: okręty bojowe; pogłębiarki. 

1930    Barki i lichtugi, do przewozu ładunku 
Włączono: lichtugi do przewozu statków powietrznych, promy samochodowe i inne barki 

transportowe, barki-bazy; krypy. 

1935    Barki i lichtugi specjalnego przeznaczenia 
Włączono: pływające dźwigi, kafary i wrębiarki; barki do stawiania zapór balonowych, lichtugi 

z katapultami i barki do testowania torped; betoniarki pływające, mechaniczne równiarki 

nabrzeża i barki przeznaczone do umacniania nabrzeża; barki przeciwpożarowe, do usuwania 

mułu i inne barki-przepompownie; barki mieszkalne z wyjątkiem typu jachtowego; barki-

elektrownie; barki-chłodnie; barki z zamontowanymi żurawiami, barki holujące.  

Wyłączono: bojowe barki desantowe. 

1940    Małe jednostki pływające 
Włączono: małe jednostki, z silnikiem lub bez; jednostki ratownicze; jednostki do ratowania 

rozbitków lotniczych; jednostki rozpoznawcze; jachty; jednostki nadmuchiwane.  

Wyłączono: łodzie rybackie; tratwy ratownicze, włącznie z nadmuchiwanymi; pływaki i 

pontony mostowe. 

1945    Pontony i doki pływające 
Włączono: zbiorniki wypornościowe; wsporniki pontonowe; rampy pontonowe.  

Wyłączono: suche doki pływające; mosty pływające i pontony mostowe; okucia do pontonów 

(klamry, zawiasy, zapinki itp.). 

1950    Pływające doki suche 

1955    Pogłębiarki 
Włączono: pogłębiarki bez kadłuba, pogłębiarki oceaniczne; pogłębiarki pływające. 

1990    Pozostałe jednostki pływające 
Włączono: żaglowce handlowe. 



20    SPRZĘT OKRĘTOWY I MORSKI 

2010    Komponenty napędu okrętów i łodzi 
Włączono: wały napędowe; śruby okrętowe, okrętowe przekładnie, z biegiem wstecznym i 

redukcyjne.  

Wyłączono: silniki (klasa 2810, 2815), turbiny (klasa 2825, 2835, 2840). 

2020    Ożaglowanie i osprzęt żaglowy 
Włączono: maszty; kolumny bomów ładunkowych; bomy żaglowe; bomy pokładowe nie 

związane z dźwigami i żurawikami masztowymi. 

Wyłączono: bloki takielunku. 

2030    Urządzenia pokładowe 
Włączono: urządzenia do sterowania i kontroli, żurawiki łodziowe. 

2040    Sprzęt okrętowy i osprzęt kadłuba 
Włączono: kotwice; drapacze; kotwice dryfujące; drzwi wodoszczelne; wentylatory okrętowe; 

włazy; włazy z klapą; wloty powietrza; odbijacze; skrzynie morskie; spływniki; stery; pochwy 

wału śrubowego; kanały łańcuchowe; kluzy kotwic; czopuchy żelazne kotła i kominy; kliny; 

mocowania masztów i bomów; wiosła; wiosła łopatkowe; dulki. 

2050    Pławy 

2060    Sprzęt rybołówstwa handlowego 
Wyłączono: statki rybackie 

2090    Pozostałe wyposażenie okrętowe i morskie 
Włączono: żagle; drabinki łańcuchowe; drabinki linowe; umeblowanie jednostek pływających. 

21    GRUPA HISTORYCZNA 
Uwaga: grupa przywrócona wyłącznie dla celów utrzymania zbioru. Żadne nowe wyroby nie 

mogą być dodawane do tej grupy. 

2190    Klasa historyczna 
Uwaga: klasa przywrócona wyłącznie dla celów utrzymania zbioru. Żadne nowe wyroby nie 

mogą być dodawane do tej klasy. 

22    SPRZĘT KOLEJOWY 

2210    Lokomotywy 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne lokomotywy i tendry. Wyroby finalne, zespoły, 

części, urządzenia przyłączane lub akcesoria, stosowane w lokomotywach i tendrach, są 

sklasyfikowane w innej niż ta klasie. 

Wyłączono: wagony samobieżne. 

2220    Wagony kolejowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne wagony. Wyroby finalne, części, urządzenia 

przyłączane lub akcesoria, stosowane w wagonach, są zaklasyfikowane do innej niż ta klasy. 



Włączono: wagony ciągnione; wagony samobieżne.  

Wyłączono: wagony kolejek linowych. 

2230    Sprzęt do budowy i utrzymania dróg kolejowych 
Włączono: sprzęt do układania, łączenia i przesuwania szyn kolejowych; dźwigi samobieżne i 

montowane na wagonach.  

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51). 

2240    Komponenty i wyposażenie lokomotyw i wagonów kolejowych 
Włączono: zestawy hamulcowe i ich komponenty; zestawy sprzęgające, wózki i ich 

komponenty; czopy osi i ich komponenty, zestawy kół i ich komponenty.  

Wyłączono: umeblowanie kolejowe (grupa 71). 

2250    Materiały nawierzchniowe dróg kolejowych 
Włączono: szyny kolejowe; zwrotnice; rozjazdy kolejowe i ich komponenty; haki szynowe.  

Wyłączono: podsypka (klasa 5610); podkłady (klasa 5510). 

23    PODUSZKOWCE, POJAZDY SILNIKOWE, PRZYCZEPY 

I POJAZDY JEDNOŚLADOWE 

2305    Poduszkowce 

2310    Pojazdy osobowe silnikowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne osobowe pojazdy silnikowe i ich podwozia. Inne 

wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, inne niż kompletne 

podwozia, przewidziane do stosowania w osobowych pojazdach silnikowych, są 

sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: samochody silnikowe szosowe; autobusy; podwozia osobowych pojazdów 

silnikowych; karawany; ambulanse.  

Wyłączono: transportery-amfibie; podwozia wszelkich pojazdów ciężarowych; pojazdy 

zabezpieczone odporne na pułapki minowe (klasa 2355). 

2320    Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe, kołowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe 

kołowe oraz ich podwozia. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub 

wyposażenie, inne niż kompletne podwozia, przewidziane do użycia w takich samochodach 

ciężarowych lub ciągnikach samochodowych kołowych, są sklasyfikowane w innych niż ta 

klasach. Kombinowane podwozia i nadwozia samochodów ciężarowych specjalnego 

przeznaczenia, takich jak warsztaty ruchome, pralnie ruchome lub laboratoria dentystyczne 

mieszczą się w niniejszej klasie. Wyklucza się z tej klasy kompletne jednostki ruchome, 

składające się z podwozia, nadwozia i sprzętu dodatkowego, jak np. warsztat zamontowany na 

samochodzie ciężarowym. 

Włączono: samochody ciężarowe skrzyniowe, dostawcze i typu pick up, pojazdy wojskowe 

przewożące ładunki, obejmujące amfibie na podwoziu kołowym; kombinacje ciągników 

samochodowych i przyczep. 



 

Wyłączono: samochody pożarnicze; pojazdy specjalne przewożące ziemię i kruszywo; 

sprężarki powietrza i betoniarki zmotoryzowane; specjalistyczne maszyny budowlane; ciągniki 

specjalne używane na lotniskach, w hangarach i magazynach; pojazdy specjalnie przeznaczone 

i/lub zmodyfikowane do walki, natarcia i sytuacji taktycznych. Pojazdy gąsienicowe i 

półgąsienicowe. Kołowe samobieżne wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne, posiadające 

zdolności amfibijne lub nie; kołowe pojazdy opancerzone; pojazdy zabezpieczone odporne na 

pułapki minowe (klasa 2355); samobieżne sanie kołowe; samobieżne miotacze ognia kołowe. 

2330    Przyczepy 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne przyczepy i ich podwozia. Wyroby finalne, 

zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, inne niż kompletne podwozia, 

przeznaczone do użycia w lub na przyczepach, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Połączone podwozia i nadwozia przyczep specjalnego przeznaczenia, takie jak warsztaty 

mechaniczne, pralnie ruchome lub laboratoria dentystyczne, umieszczone są w niniejszej 

klasie. Wyklucza się z tej klasy kompletne jednostki ruchome, składające się z podwozia, 

nadwozia i sprzętu dodatkowego, jak np. warsztaty ruchome na przyczepach. 

Włączono: naczepy; wózki jednoosiowe; przyczepy skrzyniowe; przyczepy pasażerskie i 

mieszkalne; przyczepy specjalnego przeznaczenia, takie jak przyczepy amunicyjne.  

Wyłączono: przyczepy pożarnicze; przyczepy przeznaczone specjalnie do użytku na 

lotniskach, w hangarach i magazynach. 

2340    Motocykle, skutery i rowery 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne motocykle, skutery i rowery. Wyroby finalne, 

zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, przeznaczone do użycia w 

motocyklach, skuterach lub rowerach, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: przyczepy motocyklowe boczne; pojazdy trójkołowe.  

Wyłączono: dziecięce pojazdy kołowe. 

2350    Gąsienicowe wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne gąsienicowe wozy bojowe, uderzeniowe i 

taktyczne oraz ich podwozia. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub 

wyposażenie, inne niż kompletne podwozia, przewidziane do użycia w takich pojazdach, są 

sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: czołgi oraz gąsienicowe samobieżne systemy broni i pojazdy z możliwościami 

amfibijnymi lub bez; pojazdy opancerzone półgąsienicowe; sanie samobieżne; samobieżne 

miotacze ognia.  

Wyłączono: pojazdy kołowe. 

2355    Kołowe wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne kołowe wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne 

oraz ich podwozia. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, 

inne niż kompletne podwozia, przeznaczone do użycia w tych pojazdach, są sklasyfikowane w 

innych niż ta klasach. 



Włączono: kołowe samobieżne systemy broni i wozy bojowe, posiadające zdolności amfibijne 

lub nie; kołowe pojazdy opancerzone; pojazdy zabezpieczone odporne na pułapki minowe; 

samobieżne sanie kołowe; samobieżne miotacze ognia kołowe.  

Wyłączono: pojazdy na podwoziu gąsienicowym, pojazdy nie przeznaczone specjalnie do 

walki, natarcia lub sytuacji taktycznych; pojazdy osobowe silnikowe (klasa 2310). 

2360    Bezzałogowe pojazdy naziemne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne bezzałogowe pojazdy naziemne i ich podwozia. 

Jakiekolwiek wyroby finalne, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, inne niż kompletne 

podwozia, do użytku w takich pojazdach, są sklasyfikowane w klasach innych niż 2360. 

Włączono: gąsienicowe i kołowe bezzałogowe pojazdy naziemne z, lub bez, możliwościami 

amfibijnymi; inne bezzałogowe systemy napędzane innymi środkami, które operują na ziemi; 

systemy aplikacyjne zainstalowane na konwencjonalnych pojazdach załogowych, które 

umożliwiają ich operowanie zdalne lub autonomiczne.  

Wyłączono: systemy lotnicze i pojazdy wodne. 

24    CIĄGNIKI 
Uwaga: grupa obejmuje wyłącznie kompletne ciągniki i ich podwozia. Zespoły, podzespoły, 

części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie są z tej grupy wyłączone. 

2410    Ciągniki gąsienicowe, wolnobieżne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne ciągniki gąsienicowe wolnobieżne oraz ich 

podwozia. Inne wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, 

przeznaczone do użycia w wolnobieżnych ciągnikach gąsienicowych, są sklasyfikowane w 

innych niż ta klasach. 

Wyłączono: ciągniki szybkobieżne (klasa 2430); opancerzone ciągniki stanowiące kombinację 

spycharek i zgarniarek (klasa 2350). 

2420    Ciągniki kołowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne ciągniki kołowe i ich nadwozia. Inne wyroby 

finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenia inne niż kompletne podwozia, 

przeznaczone do użycia w ciągnikach kołowych, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Włączono: ciągniki rolnicze; ciągniki szybkobieżne; ciągniki przemysłowe.  

Wyłączono: ciągniki do holowania samolotów i usuwania rozbitych samolotów (klasa 1740); 

lotnicze ciągniki holowniczo-obsługowe (klasa 1730); ciągniki magazynowe (klasa 3930). 

2430    Ciągniki gąsienicowe, szybkobieżne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne ciągniki gąsienicowe szybkobieżne i ich 

podwozia. Inne wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub wyposażenie, inne 

niż kompletne podwozia, przeznaczone do użycia w szybkobieżnych ciągnikach 

gąsienicowych, są sklasyfikowane w innych niż ta klasach. 

Wyłączono: ciągniki wolnobieżne (klasa 2410); opancerzone ciągniki stanowiące kombinację 

spycharek i zgarniarek (klasa 2350). 



25    KOMPONENTY WYPOSAŻENIA POJAZDÓW 
Uwaga: termin „dotyczący pojazdów”, wymieniony w grupie 25, ma zastosowanie do 

pojazdów i ciągników ujętych w grupach 23 i 24, pojazdów budowlanych z grupy 38, pojazdów 

ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych używanych w magazynach, zawartych w 

grupie 39. Nie ma natomiast zastosowania w odniesieniu do pojazdów kolejowych (grupa 22), 

statków powietrznych (grupa 15) i jednostek pływających (grupa 19). Pozycja zaopatrzenia 

stanowiąca komponent pojazdu, mieszcząca się w wyżej określonym zakresie, jest 

sklasyfikowana w tej grupie, bez względu na to, czy znajduje dodatkowe zastosowanie na 

pojazdach występujących poza tą grupą. 

2510    Komponenty kabin, nadwozi i ram podwozi pojazdów 
Włączono: resory piórowe pojazdów; amortyzatory zawieszeń.  

Wyłączono: drobne wyroby metalowe (grupa 53); specjalistyczne elementy tapicerki i 

wykończenia pojazdów (klasa 2540). 

2520    Komponenty układów przenoszenia napędu pojazdów 
Włączono: zespoły przenoszenia napędu; zespoły sprzęgłowe; przeguby uniwersalne; wały 

napędowe; przekładnie momentu obrotowego; przystawki odbioru mocy. 

2530    Komponenty hamulców pojazdów, układów kierowniczych, osi, kół i 

gąsienic 
Włączono: hamulce wieżyczek obrotowych; hamulce sprzęgłowe wież czołgowych. 

2540    Elementy tapicerki i wykończenia pojazdów oraz akcesoria 

pojazdów 
Włączono: pokrowce siedzeń; amortyzatory; zderzaki; wycieraczki szyb; ochraniacze 

zderzaków; lusterka wsteczne i boczne; ogrzewacze pojazdów. 

 

Wyłączono: prędkościomierze (klasa 6680); amortyzatory zawieszeń (klasa 2510). 

2541    Specyficzne wyposażenie pojazdów stanowiące część systemów 

uzbrojenia 
Włączono: komplety i skrzynki akcesoriów, komplety części oraz pojedyncze części 

wykorzystywane do napraw i/lub modyfikacji systemów uzbrojenia na pojazdach, takich jak 

czołgi, transportery do przewozu osób, haubice mobilne itp.  

Wyłączono: wyroby wykorzystywane do napraw i/lub modyfikacji pojazdów typu handlowego 

(klasa 2540), urządzenia instalacji oświetleniowej pojazdów (klasa 6220), przełączniki 

elektroniczne, komplety części oraz komplety do przeprowadzania modyfikacji (grupa 59). 

2590    Pozostałe komponenty pojazdów 
Włączono: urządzenia przyłączane do czołgów, samobieżnych systemów uzbrojenia i 

ciągników szybkobieżnych; ramy typu A i wciągarki, specjalnie przeznaczone do montażu w 

pojazdach; dźwigi i wysięgniki żurawi do ciężarowych samochodów ratowniczych. 



26    OPONY I DĘTKI 

2610    Opony i dętki, pneumatyczne, z wyjątkiem lotniczych 
Wyłączono: opony i dętki pneumatyczne lotnicze. 

2620    Opony i dętki pneumatyczne lotnicze 

2630    Opony pełne i amortyzujące 
Włączono: bieżniki gumowe gąsienic. 

2640    Materiały do regeneracji opon oraz naprawy opon i dętek 
Włączono: gumę bieżnikową; łaty na zimno; włókno bieżnikowe; łatki wulkanizacyjne; 

materiały wykładzinowe; guma do szybkiego łatania; komplety do naprawy opon i dętek; taśma 

bieżnikowa; zaworki; wkłady zaworków.  

Wyłączono: maszyny i sprzęt wulkanizacyjny. 

28    SILNIKI, TURBINY I ICH KOMPONENTY 

2805    Silniki tłokowe benzynowe, z wyjątkiem lotniczych i ich komponenty 
Włączono: silniki tłokowe gazowe; wszystkie silniki tłokowe benzynowe z wyjątkiem 

lotniczych silników napędowych.  

Wyłączono: wyposażenie silnikowe (klasa 2990). 

2810    Silniki tłokowe benzynowe, silniki lotnicze napędowe i ich 

komponenty 
Uwaga: silniki i ich komponenty ujęte w tej klasie muszą być specjalnie zaprojektowane do 

użytku jako zasadniczy zespół napędowy statku powietrznego lub być w nim wykorzystane. 

Silniki pomocnicze i ich komponenty sklasyfikowane zostaną w odpowiednich klasach grupy 

28. 

Włączono: kompletne zespoły silnikowe; pierścienie tłokowe; cylindry; tłoki; wały 

krzywkowe; wały korbowe.  

Wyłączono: komponenty układu paliwowego (gaźniki, pływaki gaźnikowe, pompy paliwowe; 

elementy sterowania paliwem; zawory paliwowe) (klasa 2915); komponenty instalacji 

elektrycznych (adaptery świecy zapłonowej; rozdzielacze zapłonu; cewki zapłonowe; 

rozruszniki elektryczne) (klasa 2925); komponenty silnikowych układów chłodzenia 

(chłodnice oleju; chłodnice silnika) (klasa 2935); silnikowe oczyszczacze powietrza/oleju oraz 

filtry/filtry siatkowe (klasa 2945); rozmaite wyposażenie silnikowe (rozruszniki pneumatyczne, 

mocowania na osłonie silnika, zespoły sterowania) (klasa 2995). 

2815    Silniki Diesla i ich komponenty 
Włączono: silniki samochodowe, przemysłowe, morskie, do lokomotyw i wszystkie inne typy 

silników wysokoprężnych oraz silników wtryskowych średnioprężnych.  

Wyłączono: wyposażenie silnikowe (klasa 2990). 

2820    Silniki tłokowe parowe i ich komponenty 

2825    Turbiny parowe i ich komponenty 
Włączono: turbiny parowe na parę rtęci. 



2830    Turbiny wodne i koła wodne i ich komponenty 

2835    Turbiny gazowe i silniki odrzutowe; napędowe nielotnicze, lotnicze 

nie napędowe i ich komponenty 
Uwaga: silniki i ich komponenty ujęte w tej klasie, przeznaczone są głównie do wykorzystania 

jako jednostki napędowe nielotnicze (np. morskie), jako lotnicze jednostki nie napędowe (np. 

silniki dodatkowe montowane na strukturze płatowca) oraz do naziemnego sprzętu obsługi 

statków powietrznych (np. w wózkach rozruchowych). 

Włączono: deflektory przepływu powietrza; komory spalania, sprężarki, turbiny, skrzynki 

napędu agregatów i ich komponenty.  

Wyłączono: komponenty turbin gazowych i silników odrzutowych, używanych jako silniki 

lotnicze napędowe (klasa 2840); silnikowe instalacje paliwowe (klasa 2910); silnikowe 

instalacje elektryczne (klasa 2920); silnikowe układy chłodzenia (klasa 2930); silnikowe 

oczyszczacze powietrza/oleju oraz filtry/filtry siatkowe (klasa 2940); wyposażenie silnikowe 

(ogrzewacze kanałów powietrznych, zamontowane na stałe na silniku zespoły sterowania 

silnikiem) (klasa 2990). 

2840    Turbiny gazowe i silniki odrzutowe, lotnicze napędowe i ich 

komponenty 
Uwaga: silniki i ich komponenty ujęte w tej klasie przeznaczone są do użytkowania jako 

jednostki napędowe statków powietrznych i/lub pocisków kierowanych. 

Włączono: wirniki sprężarek i turbin; łopaty wirnika; komory spalania; skrzynki napędu 

agregatów; dopalacze; dysze wylotowe; zbiorniki hydrauliczne; zbiorniki oleju.  

Wyłączono: regulatory instalacji olejowych, powietrznych, przeciwoblodzeniowych i 

hydraulicznych, specjalistyczne zawory oraz pompy, przeznaczone do turbin gazowych i 

silników odrzutowych (klasa 2995); zespoły sterowania typu „pchać-ciągnąć” (klasa 2995); 

zamontowane na stałe na silniku zespoły sterowania silnikiem (klasa 2995); komponenty 

instalacji paliwowej (klasa 2915); komponenty instalacji elektrycznej silnika (klasa 2925); 

komponenty układu chłodzenia silnika (klasa 2935); silnikowe oczyszczacze powietrza/oleju 

oraz filtry/filtry siatkowe (klasa 2945). 

2845    Silniki rakietowe i ich komponenty 
Włączono: silniki napędowe rakiet na paliwo ciekłe, łącznie z jednostkami odrzutowymi 

wspomagania startu (JATO), stosowanymi w statkach powietrznych, rakietach i pociskach 

kierowanych; paliwo ciekłe w pojemnikach jednorazowych, przeznaczone do umieszczania w 

układach napędowych rakiet jako ich część integralna.  

Wyłączono: silniki rakietowe - jednostki napędzające na paliwo stałe (klasa 1337); paliwo 

ciekłe o z góry określonej ilości i jakości, lecz umieszczone w pojemnikach wielokrotnego 

użytku; urządzenia zapłonowe i naboje z paliwem stałym, bez względu na to, czy są 

przeznaczone lub nie do umieszczenia w systemach napędowych na paliwo ciekłe (klasa 1337). 

2850    Silniki rotacyjne benzynowe i ich komponenty 

2895    Pozostałe silniki i ich komponenty 
Włączono: silniki wiatrowe i na sprężone powietrze. 



29    WYPOSAŻENIE SILNIKÓW 
Uwaga: grupa obejmuje wyposażenie do silników wszelkich pojazdów, takich jak statki 

powietrzne, pojazdy samochodowe, okręty, ciągniki i pojazdy stosowane w budownictwie, jak 

również, wyposażenie do silników stacjonarnych - jeżeli nie zostały wyłączone ze względu na 

ich specyfikę. 

2910    Komponenty instalacji paliwowych silników nielotniczych 
Włączono: gaźniki; pompy paliwowe; silnikowe filtry paliwowe; zbiorniki paliwa; 

komponenty do wszelkich silników z wyjątkiem silników napędowych statków powietrznych i 

pocisków kierowanych. 

2915    Komponenty instalacji paliwowej silników napędowych statków 

powietrznych i pocisków 
Uwaga: w klasie tej mają być umieszczane komponenty instalacji paliwowej przeznaczone 

specjalnie do instalacji paliwowej silników napędowych statków powietrznych i pocisków. 

Włączono: gaźniki; pompy paliwowe; silnikowe filtry paliwowe; zespoły sterowania paliwem 

silników odrzutowych; zapłonniki paliwa; urządzenia i zawory do sterowania wtryskiem wody; 

zawory paliwowe; regulatory przepływu paliwa; komponenty układu oddymiania.  

Wyłączono: lotnicze zbiorniki paliwa (klasa 1560); komponenty układu paliwowego 

tankowania w powietrzu (klasa 1680). Komponenty instalacji paliwowej nie przeznaczone 

ściśle do stosowania w silnikach napędowych statków powietrznych lub pocisków rakietowych. 

2920    Komponenty instalacji elektrycznej silników nielotniczych 
Włączono: prądnice; iskrowniki; świece iskrowe; cewki zapłonowe; rozdzielacze zapłonu; 

silnikowe regulatory napięcia; zespoły przewodów zapłonowych; rozruszniki silników.  

Wyłączono: osprzęt oświetleniowy pojazdów (klasa 6220) i prądnice lotnicze (klasa 2925). 

2925    Komponenty instalacji elektrycznej lotniczych silników napędowych 
Uwaga: w tej klasie mają być umieszczane pozycje ściśle przeznaczone do użycia w silnikach 

napędowych statków powietrznych i pocisków. 

Włączono: iskrowniki; zapłonniki (świece iskrowe); cewki zapłonowe; rozdzielacze zapłonu; 

silnikowe regulatory napięcia; zespoły przewodów zapłonowych; rozruszniki silników; 

prądnice wyposażenia dodatkowego silnika.  

Wyłączono: lotniczy osprzęt oświetleniowy (klasa 6220) i lotnicze prądnice pomocnicze (klasa 

6115). 

2930    Komponenty układów chłodzenia silników nielotniczych 
Włączono: wentylatory chłodzące; chłodnice; pompy wodne; zespoły przewodów wodnych; 

filtry chłodziwa silników; komponenty do wszystkich silników z wyjątkiem silników 

napędowych statków powietrznych i pocisków kierowanych. 

2935    Komponenty układów chłodzenia lotniczych silników napędowych 
Uwaga: klasa ta obejmuje wyłącznie komponenty urządzeń chłodzących silników napędowych 

statków powietrznych i/lub pocisków kierowanych. 



Włączono: chłodnice; pompy układu chłodzenia; zespoły przewodów giętkich; chłodnice oleju 

smarowego i zawory sterujące; regulatory temperatury oleju.  

Wyłączono: komponenty układu chłodzenia nie przeznaczone ściśle do użytku w silnikach 

lotniczych. 

2940    Silnikowe filtry, filtry siatkowe i oczyszczacze powietrza i oleju, 

nielotnicze 
Włączono: komponenty wszystkich silników oprócz silników napędowych statków 

powietrznych i pocisków kierowanych.  

Wyłączono: filtry powietrza i oleju (klasa 4310, 4330), filtry siatkowe (klasa 4730) i 

oczyszczacze (klasa 4310), nie przeznaczone ściśle do użytku w silnikach. 

2945    Filtry, oczyszczacze powietrza i oleju do lotniczych silników 

napędowych 
Uwaga: wyroby umieszczane w tej klasie powinny być przeznaczone wyłącznie do 

wykorzystania w silnikach napędowych statków powietrznych i pocisków kierowanych. 

Włączono: filtry powietrza; filtry oleju; filtry siatkowe; oczyszczacze.  

Wyłączono: filtry paliwa (klasa 2915); wyroby nie przeznaczone dla silników. 

2950    Turbosprężarki doładowujące i ich komponenty 
Uwaga: wszystkie turbosprężarki doładowujące i ich komponenty, nie sklasyfikowane gdzie 

indziej, będą umieszczane w tej klasie. 

Włączono: regulatory turbosprężarek doładowujących; turbosprężarki doładowujące silników.  

Wyłączono: sprężarki doładowujące zintegrowane z silnikami (grupa 28). 

2990    Pozostałe wyposażenie silników nielotniczych 
Włączono: ramy zawieszenia silnika typu Dynafocal; turbosprężarki doładowujące napędzane 

silnikiem (nie stanowiące całości z silnikiem); korby rozruchowe; linki rozruchowe silnika; 

tłumiki wydechowe; ręczne rozruszniki bezwładnościowe; kanały ogrzewania powietrzem; 

regulatory silnikowe; tłumiki wlotowe; rozruszniki typu spalinowego; rozmaite wyposażenie 

do wszystkich silników z wyjątkiem silników napędowych statków powietrznych i pocisków 

kierowanych.  

Wyłączono: rozruszniki elektryczne nielotnicze (klasa 2920); lotnicze (klasa 2925). 

2995    Pozostałe wyposażenie silników lotniczych 
Uwaga: wyroby ujęte w tej klasie muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku w silnikach 

napędowych statków powietrznych i pocisków kierowanych. 

Włączono: ramy zawieszeń silnika typu Dynafocal; mocowania osłon silnika; zespoły 

sterowania zamontowane na silniku; rozruszniki pneumatyczne; zespoły sterowania typu 

„pchać-ciągnąć”; specjalnie zaprojektowane powietrzne, olejowe, przeciwoblodzeniowe i 

hydrauliczne regulatory silnika odrzutowego; zawory i pompy; jednostki rozruchowe.  

Wyłączono: układy wydechowe (klasa 1560); zbiorniki hydrauliczne silników odrzutowych 

(klasa 2840); zbiorniki olejowe silników odrzutowych (klasa 2840); rozruszniki elektryczne 



(klasa 2925); kwadranty sterownicze zamontowane w kabinie pilota (klasa 1680); pokrowce 

silników lotniczych (klasa 1730). 

30    UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU 

MECHANICZNEGO 

3010    Przemienniki momentu obrotowego i urządzenia zmieniające 

prędkość 
Włączono: sprzęgła hydrokinetyczne; sprzęgła cierne i sprzęgła hydrokinetyczne nie związane 

z pojazdami; poziome przekładnie kątowe przeniesienia napędu.  

Wyłączono: samochodowe przemienniki momentu obrotowego (klasa 2520); komponenty 

przeniesienia napędu w pojazdach (klasa 2520); lotnicze przekładnie momentu obrotowego 

wiropłatów (klasa 1615). 

3020    Koła zębate, koła pasowe, koła łańcuchowe i łańcuchy napędowe 
Włączono: łańcuchy napędowe; zestawy spasowanych przekładni. 

Wyłączono: przekładnie redukcyjne (klasa 3010). 

3030    Materiały na pasy, pasy napędowe, pasy wentylatorów i ich 

wyposażenie 
Włączono: spinacze pasów; sworznie pasów. 

3040    Pozostałe układy przeniesienia napędu 
Włączono: wały i zespoły wałów; kołnierze; wały zębate; złącza kulowe; cylindry 

uruchamiające. 

31    ŁOŻYSKA 
Uwaga: wszystkie łożyska, łącznie ze specjalnie zaprojektowanymi, smarowanymi i/lub 

dobranymi, mają być klasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy. Łożyska to części, 

które stanowią podporę dla innych części, które obracają się, ślizgają lub oscylują w nich lub 

na nich. 

3110    Łożyska toczne niezabudowane 
Uwaga: klasa obejmuje łożyska, które na ogół zawierają wałeczki lub kulki umieszczone 

pomiędzy pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym, i służą do zmniejszania tarcia 

obracających się/poruszających wewnątrz/na zewnątrz/dookoła mechanizmów. 

Włączono: łożyska kulkowe; łożyska wałeczkowe; kulki; bieżnie.  

Wyłączono: łożyska ślizgowe (klasa 3120); łożyska kamienne (klasa 3120). 

3120    Łożyska ślizgowe niezabudowane 
Uwaga: łożyska w tej klasie, generalnie stanowią jedną całość, która pozwala na ustalenie i 

utrzymanie pozycji przemieszczających i/lub obracających się części. Mogą posiadać rowki 

smarne/końcówki smarujące/smarowniczki lub być wstępnie napełnione smarem. 

Włączono: łożyska tulejowe, łożyska dzielone, łożyska typu podkładkowego, łożyska 

kamienne.  



Wyłączono: łożyska toczne (klasa 3110) i łożyska zabudowane (klasa 3130). 

3130    Łożyska zabudowane 
Uwaga: klasa obejmuje łożyska, które na ogół zawierają wałeczki lub kulki umieszczone 

pomiędzy pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym, i służą do zmniejszania tarcia 

obracających się/poruszających wewnątrz/na zewnątrz/dookoła mechanizmów. 

Włączono: łożyska ślizgowe dzielone; obsady łożysk; łożyska kołnierzowe; łożyska 

odbierające; łożyska podwieszane; łożyska płaskie; łożyska wzdłużne dolne.  

Wyłączono: łożyska toczne (klasa 3110); łożyska ślizgowe niezabudowane (klasa 3120). 

32    MASZYNY I SPRZĘT DO OBRÓBKI DREWNA 

3210    Maszyny tartaczne do cięcia i strugania drewna 

3220    Maszyny do obróbki drewna 
Włączono: dłutownice; czopiarki; tokarki do oklein.  

Wyłączono: narzędzia do obróbki ręcznej napędzane silnikiem; narzędzia ręczne napędzane 

wałem giętkim. 

3230    Narzędzia i osprzęt maszyn do obróbki drewna 
Włączono: piły tarczowe i taśmowe; głowice frezarskie; głowice strugarek i wycinarek; frezy. 

Wyłączono: narzędzia z głowicą obrotową. 

33    GRUPA HISTORYCZNA 
Uwaga: grupa przywrócona jedynie dla celów utrzymania zbioru. Żadne nowe wyroby nie 

mogą być do niej dodane. 

3365    Klasa historyczna 
Uwaga: klasa przywrócona jedynie dla celów utrzymania zbioru. Żadne nowe wyroby nie 

mogą być do niej dodane. 

3375    Klasa historyczna 
Uwaga: klasa przywrócona jedynie dla celów utrzymania zbioru. Żadne nowe wyroby nie 

mogą być do niej dodane. 

34    MASZYNY DO OBRÓBKI METALI 

3405    Maszyny do cięcia i wygładzania 
Włączono: przecinarki; ostrzarki brzeszczotów pił; ostrzarki tarcz. 

3408    Centra obróbkowe i obrabiarki automatycznych linii obróbczych 
Uwaga: następujące definicje dotyczą „centrum obróbkowego" i „obrabiarek automatycznych 

linii obróbczych":a. „centrum obróbkowe” oznacza wielofunkcyjną, numerycznie sterowaną 

obrabiarkę, służącą do kompletnego i automatycznego obrabiania części, które wymagają wielu 

operacji, takich jak frezowanie, wiercenie, gwintowanie, wytaczanie i rozwiercanie, mającej 

integralny, mechaniczny magazyn narzędzi oraz integralne środki, służące do ustawiania 

płaszczyzn obrabianego elementu w różnych pozycjach. Musi ono mieć możliwość 

automatycznej wymiany różnych narzędzi skrawających między kolejnymi operacjami. 



Wyklucza się z tej klasy wielofunkcyjne, numerycznie sterowane obrabiarki, takie jak maszyny 

wytaczająco-wiercąco-frezujące, które wymagają użycia urządzeń przyłączanych lub 

magazynujących narzędzia i/lub ustawiania płaszczyzn obrabianego elementu w różnych 

pozycjach. Tego typu wyposażenie jest klasyfikowane w innych odpowiednich klasach grupy 

34.b. „obrabiarka automatycznych linii obróbczych" oznacza specjalną obrabiarkę typu 

stacyjnego, składającej się z indywidualnie montowanych samodzielnych jednostek 

obrabiających i urządzeń do okresowego przestawiania obrabianego elementu o określony kąt 

na każdej stacji we wcześniej ustalonej kolejności. Jednostki obrabiające mogą być 

rozmontowywane i ustawione tak, aby je dopasować do odmiennej konfiguracji obrabianego 

elementu. Maszyna pozwala na przeprowadzenie na obrabianym elemencie jednej lub kilku 

operacji jednocześnie lub w ustalonej dla każdej stacji kolejności. 

3410    Maszyny do elektrycznej i ultradźwiękowej obróbki erozyjnej 
Włączono: elektryczne drążarki; szlifierki elektrolityczne. 

3411    Wiertarki i wytaczarki 

3412    Przeciągarki 

3413    Wiertarki i gwinciarki 
Włączono: maszyny wiercące-gwintujące wielowrzecionowe.  

Wyłączono: obrabiarki automatycznych linii obróbczych. 

3414    Maszyny do nacinania i wykańczania kół zębatych 

3415    Szlifierki 
Wyłączono: szlifierki elektrolitycznie. 

3416    Tokarki 
Włączono: gwinciarki.  

Wyłączono: tokarki szybkoobrotowe; wyoblarki; tokarki do łusek nabojów i pocisków. 

3417    Frezarki 

3418    Strugarki wzdłużne i poprzeczne 
Włączono: układy kombinowane wzdłużno-poprzeczne.  

Wyłączono: strugarki do kół zębatych; frezarki do płaszczyzn. 

3419    Obrabiarki rozmaite 
Włączono: maszyny do bruzdowania luf karabinowych; tokarki szybkoobrotowe. 

3422    Walcarki i ciągarki 

3424    Urządzenia do termicznej i nietermicznej obróbki metali 
Włączono: wyposażenie do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, normalizowania, 

cyjanowania i nawęglania; systemy piecowe, wyciągów spawalniczych, uwalniania naprężeń 

na zimno. 

3426    Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali 
Włączono: sprzęt do cynkowania, cynowania, olejenia, oczyszczania; galwanizowania i 

anodowania. 



3431    Urządzenia do spawania łukiem elektrycznym 
Włączono: spawarki łukowe do spawania w osłonie gazów obojętnych; maszyny do 

zgrzewania łukowego; spawarki łukowe półautomatyczne i automatyczne.  

Wyłączono: materiały spawalnicze i wyposażenie towarzyszące, takie jak: urządzenia do 

odzyskiwania topnika; dozowniki topnika; płyty do spawania metodą krótkich spoin; płyty 

spawalnicze. 

3432    Urządzenia do spawania oporowego 
Włączono: urządzenia elektryczne oporowe do lutowania twardego; przyrządy do lutowania 

twardego brzeszczotów pił taśmowych; urządzenia do zgrzewania oporowego przy użyciu 

energii akumulowanej.  

Wyłączono: urządzenia elektroindukcyjne do lutowania twardego i miękkiego. 

3433    Urządzenia do spawania gazowego, cięcia termicznego i 

metalizowania 
Włączono: pistolety napylające warstwy metalizacyjne; urządzenia do cięcia łukowego; palniki 

i ich końcówki; urządzenia do lutowania gazowego twardego; urządzenia do cięcia 

płomieniem; metalizatory próżniowe; metalizatory z wyładowaniem iskrowym.  

Wyłączono: materiały spawalnicze; urządzenia rozdrabniające. 

3436    Spawalnicze przyrządy ustawcze i manipulatory 
Włączono: stoły spawalnicze. 

3438    Rozmaite urządzenia spawalnicze 
Włączono: sprzęt do spawania termitowego; maszyny odzysku topnika; dozowniki topnika; 

przetwornice łuku; płyty spawalnicze. 

3439    Rozmaite materiały spawalnicze, do lutowania miękkiego i twardego 

oraz akcesoria 
Włączono: lutownice; elektrody spawalnicze i pręty; topniki do lutowania twardego; topniki 

do lutowania miękkiego; luty. 

3441    Giętarki i maszyny formujące 
Wyłączono: maszyny formujące drut i taśmy metalowe. 

3442    Prasy hydrauliczne i pneumatyczne, z napędem 
Włączono: prasy do prasowania proszków metali. 

3443    Prasy mechaniczne z napędem 
Włączono: prasy do prasowania proszków metali. 

3444    Prasy ręczne 
Włączono: prasy wrzecionowe, prasy do prostowania, prasy tłoczące i montażowe. 

3445    Maszyny dziurkujące i tnące 

3446    Maszyny kuźnicze i młoty kowalskie 
Wyłączono: prasy kuźnicze. 



3447    Urządzenia formujące drut i taśmy metalowe 
Wyłączono: profilarki rolkowe. 

3448    Maszyny do nitowania 
Wyłączono: ręczne maszyny nitujące, z napędem. 

3449    Rozmaite maszyny do wtórnego formowania i cięcia metali 
Włączono: wyoblarki do metali. 

3450    Obrabiarki przenośne 
Włączono: przenośne urządzenia do cięcia ściernego; wiertarki przenośne; strugarki pionowe 

i poprzeczne, przenośne. 

Wyłączono: stacjonarne obrabiarki montowane na urządzeniach przenośnych, takich jak 

stanowiska na kołach lub nogach. 

3455    Narzędzia skrawające do obrabiarek 
Włączono: przeciągacze; pilniki; frezy; rozwiertaki; piły. 

Wyłączono: narzędzia tnące płomieniem. 

3456    Narzędzia skrawające i kształtujące do maszyn do wtórnej obróbki 

metali 

3460    Wyposażenie obrabiarek 
Wyłączono: tarcze ścierne, stożki i inne przyłączane elementy ścierne do stosowania tylko w 

ręcznych obrabiarkach o napędzie silnikowym. 

3461    Akcesoria maszyn do wtórnej obróbki metali 
Wyłączono: podajniki części. 

3465    Produkcyjne przyrządy obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony 
Uwaga: klasa obejmuje przyrządy obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony stosowane w 

połączeniu z maszynami do obróbki metalu sklasyfikowanymi w grupie 34. Przyrządy 

obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony stosowane w połączeniu z wyposażeniem 

specjalistycznym warsztatów obsługi technicznej i napraw są klasyfikowane w grupie 49. 

3470    Zestawy, komplety narzędziowe i wyposażenie warsztatów 

mechanicznych 

35    WYPOSAŻENIE USŁUGOWE I HANDLOWE 

3510    Sprzęt pralniczy i dla pralni chemicznych 
Włączono: pralki; oddzielacze; wyżymaczki; suszarki bębnowe; prasowalnie; maglownice; 

krochmalnie; sprzęt znakujący; ruchome pralnie i pralnie chemiczne. 

3520    Sprzęt do naprawy obuwia 
Włączono: maszyny szewskie do szycia; ruchome warsztaty naprawy butów. 



3530    Maszyny szwalnicze przemysłowe i ruchome warsztaty do naprawy 

materiałów włókienniczych 
Wyłączono: szewskie maszyny do szycia. 

3540    Maszyny zawijające i pakujące 
Włączono: maszyny napełniające; maszyny kapslujące pojemniki; etykieciarki; maszyny do 

uszczelniania opakowań; maszyny wytwarzające pudełka kartonowe, opakowania i tace; 

maszyny do taśmowania opakowań; zszywacze z wyjątkiem typu biurowego.  

Wyłączono: maszyny produkujące karton. 

3550    Automaty sprzedające i urządzenia uruchamiane monetami 
Włączono: urządzenie rejestrujące opłaty; parkometry; kołowroty; szafy grające uruchamiane 

monetami.  

Wyłączono: maszyny ułatwiające fizyczny obrót środkami płatniczymi; wagi uruchamiane 

monetami. 

3590    Pozostałe wyposażenie usługowe i handlowe 
Włączono: stoły kosmetyczne do manicure. 

36    MASZYNY PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE 

3605    Sprzęt i maszyny do produkcji żywności 
Włączono: wyposażenie przemysłowe do produkcji żywności. 

 

Wyłączono: wyposażenie kuchni stacjonarnych oraz na statkach i samolotach. 

3610    Urządzenia do drukowania, powielania i maszyny do oprawy 

książek 
Włączono: prasy offsetowe; maszyny do składania tekstu; maszyny introligatorskie; maszyny 

światłodrukowe; czcionki; liniały; ramki; wierszowniki; przymiary; kliny do formy; płyty do 

układania; powielacze żelatynowe; powielacze spirytusowe; maszyny drukarskie matrycowe; 

maszyny drukarskie offsetowe; fotokopiarki; światłokopiarki i maszyny wywołujące; 

umeblowanie drukarni. 

 

Wyłączono: urządzenia do mikrofilmów. 

3611    Maszyny przemysłowe znakujące 
Uwaga: maszyny znakujące do wykonywania trwałych znaków w metalu, sklasyfikowane są 

w grupie 34. 

Wyłączono: maszyny znakujące dla pralni; maszyny drukujące etykiety; prasy tłoczące 

etykiety; maszyny wytłaczające i znakujące typu biurowego. 

3612    Addytywne maszyny przemysłowe i wyposażenie 
Uwaga: Niniejsza klasa obejmuje wszystkie klasy i rozmiary drukarek 3D addytywnych 

maszyn przemysłowych i wyposażenia. Wytwarzanie addytywne jest procesem, w którym 



trójwymiarowe obiekty wytwarzane są w oparciu o dane modeli trójwymiarowych poprzez 

łączenie materiału, zwykle warstwa po warstwie, w przeciwieństwie do metod wytwarzania 

subtraktywnych (obróbka skrawaniem) 

Włączono: Laserowe urządzenia obrazowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia wyjściowe 

przetwarzania procesorowego i akcesoria pomocnicze oraz oprogramowanie do tworzenia 

funkcjonalnych obrazów prototypowych i drukowanych obiektów i części 3D. 

Wyłączono: prasy drukarskie offsetowe; maszyny typograficzne; maszyny bindujące; 

fotograwerki; czcionki; liniały; ramki; wierszowniki; przymiary; narożniki; przywieszki; 

powielacze żelatynowe; powielacze spirytusowe; maszyny do kopiowania z szablonów; 

maszyny offsetowe; maszyny fotostatyczne; maszyny do światłokopii i naświetlarki; 

wyposażenie magazynów drukarskich; maszyny do mikrofilmów, maszyny znakujące, do 

pralni; metkownice; maszyny do wytłaczania, biurowe; maszyny do znakowania, biurowe. 

3615    Maszyny przemysłowe do produkcji celulozy i papieru 
Włączono: rębaki; warzelnie; holendry; sprzęt wybielający; maszyny do produkcji kartonu. 

 

Wyłączono: maszyny do produkcji kartonowych pudełek, opakowań i tac. 

3620    Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych 
Włączono: plastykatory; prasy; maszyny do obróbki gumy syntetycznej; wytłaczarki nici; 

maszyny wulkanizacyjne. 

 

Wyłączono: prasy laminowanych osłon ochronnych, urządzenia do obsługi i naprawy opon. 

3625    Maszyny przemysłu włókienniczego 
Włączono: maszyny do odziarniania bawełny; krosna; maszyny do obszywania guzików; 

maszyny do skręcania przędzy; maszyny koronkarskie. 

3630    Maszyny do produkcji wyrobów z gliny i betonu 
Włączono: maszyny do produkcji cegieł. 

3635    Maszyny do produkcji wyrobów z kryształu i szkła 
Włączono: maszyny do produkcji wyrobów optycznych. 

 

Wyłączono: maszyny do wycinania, nawiercania, obróbki krawędzi i szlifowania soczewek 

okulistycznych; specjalistyczne maszyny do produkcji półprzewodników, mikroobwodów i 

obwodów drukowanych. 

3640    Maszyny przemysłu tytoniowego 

3645    Maszyny do garbowania i obróbki skór 

3650    Maszyny przemysłu chemicznego i farmaceutycznego 
Włączono: kruszarki i młyny do materiałów chemicznych; prasy farmaceutyczne do produkcji 

kostek i tabletek; maszyny wytwarzające chemiczne materiały wybuchowe. 



 

Wyłączono: kruszarki materiałów budowlanych, młyny i młynki pyłowe; maszyny 

produkujące wyroby z tworzyw sztucznych; maszyny zawijające i pakujące produkty 

farmaceutyczne; młynki i miksery laboratoryjne i sklepowe. 

3655    Systemy do produkcji i dystrybucji gazu, stacjonarne lub przenośne 
Uwaga: Klasa obejmuje systemy dystrybucji gazów, zarówno ruchome jak i zainstalowane na 

stałe. Obejmuje również zbiorniki przechowujące gazy skroplone, zamontowane na wspólnej 

podstawie razem z integralnym wyposażeniem wytwarzającym gaz, ujętym w tej klasie. Zalicza 

się tu także zbiorniki gazu ciekłego, montowane na przyczepach lub płozach, używane do 

przechowywania gazu ciekłego do czasu, kiedy jest potrzebny. Wyklucza się z tej klasy 

zbiorniki przeznaczone do użycia jako część integralna przyczep obsługujących zaopatrzenie 

w paliwo pocisków kierowanych, zespołów napędowych rakiet lub stacji badawczych, i 

gazyfikatorów tlenu lotniczego, które są klasyfikowane tak, jak to wyszczególniono w H2. 

Wyłączono: sprzęt meteorologiczny. 

3660    Przemysłowe maszyny rozdrabniające 
Uwaga: klasa obejmuje ogólnie stosowane maszyny związane z dwiema lub więcej 

dziedzinami produkcji przemysłowej. 

Wyłączono: kruszarki, pulweryzatory, maszyny przesiewające i mieszarki stosowane w 

przemyśle chemicznym, budowlanym i górniczym; mieszarki używane w warsztatach obsługi 

technicznej i napraw. 

3670    Maszyny do produkcji półprzewodników, mikroobwodów i 

obwodów drukowanych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie sprzęt ściśle przeznaczony do wytwarzania urządzeń 

półprzewodnikowych (klasa 5961), mikroobwodów (klasa 5962) i obwodów drukowanych 

(klasa 5998). Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których bardziej odpowiednie klasy są ściśle 

przypisane w H2. 

Włączono: urządzenia do przygotowywania podłoży; urządzenia formujące wzory obwodów; 

urządzenia do tworzenia wzajemnych połączeń i pakujące. 

 

Wyłączono: zespoły maszyn do montażu elementów dyskretnych na płytkach obwodów 

drukowanych. 

3680    Maszyny odlewnicze, urządzenia pokrewne i materiały 
Włączono: maszyny formierskie; młyny bębnowe; dekstrynę formierską; pasty rdzeniowe. 

 

Wyłączono: piece tyglowe; żeliwiaki; narzędzia odlewnicze ręczne. 



3685    Specjalistyczne maszyny do produkcji pojemników metalowych i 

sprzęt pokrewny 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie maszyny, które są ściśle przeznaczone do produkcji 

pojemników metalowych. Maszyny zamykające, przeznaczone do zgrzewania szczytów 

napełnionych pojemników będą klasyfikowane w klasie 3540. 

Włączono: urządzenia do produkcji bębnów i kanistrów; specjalne maszyny do sprawdzania 

szczelności pojemników; maszyny do produkcji puszek. 

3690    Specjalistyczne maszyny do produkcji amunicji i uzbrojenia oraz 

urządzenia pokrewne 
Włączono: specjalistyczne maszyny do produkcji amunicji i napełniania materiałem 

wybuchowym (wypełnianie i scalanie); maszyny do produkcji amunicji do broni strzeleckiej; 

maszyny do produkcji pocisków artyleryjskich i przeciwlotniczych. 

 

Wyłączono: specjalistyczne wyposażenie warsztatów obsługi technicznej i napraw uzbrojenia 

i amunicji; maszyny niespecjalistyczne lub standardowe, nie przeznaczone wyłącznie do 

produkcji lub montażu amunicji i sprzętu uzbrojenia. 

3693    Przemysłowe maszyny montażowe 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia specjalnie przeznaczone do montażu elementów 

prefabrykowanych bez ich dalszej obróbki. Urządzenia przeznaczone do wykonywania 

połączonych operacji obrabiania i montowania, w wyniku którego następuje usuwanie 

materiałów, są sklasyfikowane w innych klasach. Wyklucza się z tej klasy również wyroby, dla 

których stosowana jest bardziej szczegółowa klasyfikacja. 

Włączono: przemysłowe wkrętarki o napędzie silnikowym; maszyny do montażu układów 

elektronicznych na płytkach drukowanych. 

 

Wyłączono: specjalistyczne maszyny do montażu amunicji i uzbrojenia; maszyny zawijające i 

pakujące; maszyny do obróbki metali; narzędzia ręczne. 

3694    Pomieszczenia robocze czyste o regulowanym środowisku i ich 

wyposażenie 
Włączono: obudowy przepływów laminarnych i nielaminarnych; pomieszczenia robocze z 

kontrolowanym poziomem zapylenia; prysznice powietrzne. 

3695    Pozostałe specjalistyczne maszyny przemysłowe 
Włączono: maszyny produkujące zasobniki kabli łącznościowych; specjalistyczne urządzenia 

do obróbki kłód; urządzenia rafineryjne; urządzenia do produkcji butów; przemysłowe 

urządzenia do impregnacji. 

 

Wyłączono: urządzenia do cięcia i szlifowania soczewek okulistycznych; urządzenia do 

impregnacji odzieży. 



37    SPRZĘT I MASZYNY ROLNICZE 

3710    Maszyny do przygotowywania gleby 
Włączono: brony; pługi; siewniki rzędowe; urządzenia przyłączane do siewników; 

opryskiwacze. 

3720    Sprzęt żniwiarski 
Włączono: urządzenia do przewracania siana; kosiarki.  

Wyłączono: urządzenia przyłączane do kosiarek (klasa 3750); przyłączane urządzenia 

ścinające (klasa 3750). 

3730    Urządzenia mleczarskie, drobiarskie i hodowlane 

3740    Sprzęt do zwalczania szkodników, chorób i ochrony przed mrozem 
Włączono: rozpylacze; sprzęt do odwszawiania; opylacze; packi na muchy; lepy na muchy; 

wytwornice dymu; opryskiwacze; pułapki.  

Wyłączono: komplety opryskiwaczy z samoczynnym układem wytwarzania ciśnienia (klasa 

4940). 

3750    Sprzęt i narzędzia ogrodnicze 
Włączono: ciągniki ogrodnicze wolnojezdne; kosiarki trawnikowe z napędem i bez; maszyny 

do przycinania żywopłotów; siewniki trawy; rozrzutniki nawozów; grabie ogrodnicze, widły, 

motyki i inne narzędzia ogrodnicze. 

3770    Siodła, uprzęże, bicze i wyposażenie pomieszczeń dla utrzymania 

zwierząt 
Włączono: uprzęże dla psów; lejce. 

38    SPRZĘT BUDOWLANY, GÓRNICZY, PRZEMYSŁU 

WYDOBYWCZEGO I DO UTRZYMANIA DRÓG 

3805    Sprzęt do robót ziemnych 
Włączono: zgarniarki; koparki; ładowarki; równiarki; specjalistyczne samochody ciężarowe i 

przyczepy do przewożenia ziemi i kruszywa; specjalistyczne indywidualne sekcje robocze i 

napędowe, z możliwością szybkiego przyłączania/odłączania do sprzętu budowlanego. Sekcja 

napędowa jest przeznaczona do sprzęgania z sekcją roboczą w celu utworzenia funkcjonalnego 

zestawu sprzętu budowlanego.  

Wyłączono: standardowe ciągniki (grupa 24); przyczepy (klasa 2330); samochody ciężarowe 

(klasa 2320). 

3810    Dźwigi i dźwigi czerpakowe 
Włączono: dźwigi; dźwigi na przyczepach ciągnikowych; dźwigi czerpakowe; dźwigi na 

ciągnikach. 

Wyłączono: dźwigi montowane na barkach (klasa 1935); dźwigi kolejowe (klasa 2230). 



3815    Urządzenia przyłączane do dźwigów i dźwigów czerpakowych 
Włączono: koparki podsiębierne; czerpaki, chwytaki, łyżki; łyżki pogłębiarki; prowadnice liny; 

suwnice bramowe; chwytaki wieloszczękowe; dźwigi z uchwytem magnetycznym; koparki 

jednoczerpakowe; kule do wyburzeń. 

3820    Sprzęt górniczy, do drążenia skał, wierceń ziemnych i pokrewny 
Włączono: świdry ziemne; kruszarki; rozdrabniarki; przesiewacze; płuczkownie i płuczki; 

maszyny wiertnicze; sprzęt do zrywania nawierzchni dróg; wiertła do skał.  

Wyłączono: przybijaki (klasa 3895). 

3825    Sprzęt do oczyszczania, mycia i oznakowywania dróg 
Włączono: maszyny do szorowania dróg; jednostki odśnieżające; zamiatarki dróg; maszyny do 

oznakowywania dróg; maszyny odkurzające; polewaczki; wypalacze chwastów. 

Wyłączono: ciągniki standardowe z przyłączanymi urządzeniami do oczyszczenia i mycia dróg 

(klasa 2410, 2420, 2430); sprzęt do cięcia drewna (klasa 5110, 5130). 

3830    Urządzenia przyłączane do samochodów ciężarowych i ciągników 
Włączono: spycharki skośne; świdry ziemne; koparki podsiębierne; spycharki czerpakowe; 

koparko-spycharki; dźwigi; urządzenia do karczowania; ładowarki; zgrabiarki; zrywarki; 

walce; spulchniarki; maszyny do usuwania śniegu; pługi śnieżne; zamiatarki; karczowniki. 

3835    Sprzęt do wydobywania i dystrybucji ropy naftowej 
Włączono: głowice odwiertu; sprzęt pompujący; sprzęt do dystrybucji gazu. 

3895    Pozostały sprzęt używany w budownictwie 
Włączono: przenośniki asfaltu; podgrzewacze asfaltu; kotły asfaltowe; sprzęt do transportu 

asfaltu; urządzenia do odmierzania; sprzęt do stabilizacji i zagęszczania gruntu; betoniarki 

(wszystkich typów); wibratory betonu; maszyny do układania nawierzchni bitumicznej i 

betonowej; dystrybutory asfaltu; walce okołkowane stopkowe; karczowniki; zrywarki; kafary 

do wbijania pali; podgrzewacze smoły bitumicznej; urządzenia do układania, zalewania, 

skręcania i nawijania kabli.  

Wyłączono: sprzęt do robót ziemnych (klasa 3805 i 3810); kafary przyłączane do dźwigów i 

dźwigów czerpakowych (klasa 3815); specjalne indywidualne sekcje robocze i napędowe 

sprzętu używanego w budownictwie, z możliwością ich szybkiego dołączania/odłączania (klasa 

3805). 

39    SPRZĘT DO PRZEŁADUNKU MATERIAŁÓW 

3910    Przenośniki 
Włączono: systemy rurowe pneumatyczne; przenośniki przewoźne, stacjonarne, napędzane i 

nie napędzane; podajniki przenośników. 

3915    Podajniki 
Uwaga: sprzęt do przeładunku materiałów objęty tą klasą jest ograniczony do tych podajników 

materiałów i części, które służą jako urządzenia przenośnikowe, i które umożliwiają kontrolę 

prędkości przepływu materiałów, paczek lub innych przedmiotów. Wyroby objęte tą klasą są 

zsynchronizowane z urządzeniami towarzyszącymi, podającymi uprzednio określone ilości i 



objętości konkretnych materiałów, dokładnie i w sposób ciągły, z zasobników lub koszy 

samowyładowczych do maszyn przetwarzających lub mieszających, i mogą być wzajemnie 

wymieniane pomiędzy maszynami. Wyklucza się z tej klasy podajniki przenośnikowe (tj. 

przenośniki płytowe, taśmowe, łańcuchowe, zgarniakowe, miseczkowe itp., zaadaptowane do 

służenia jako podajniki), które mogą być ujęte, odpowiednio, w klasie: 3895 i/lub 3910. 

Włączono: podajniki materiałów suchych; podajniki części.  

Wyłączono: podajniki do kruszywa i materiałów sypkich; podajniki przenośnikowe; podajniki 

suchych środków chemicznych do oczyszczania wody. 

3920    Wyposażenie do przeładunków materiałów, bez własnego napędu 
Włączono: wózki jednoosiowe; wózki pchane; wózki ręczne; taczki; przyczepy do 

przewożenia materiałów. 

Wyłączono: przenośniki. 

3930    Wózki i ciągniki magazynowe, z własnym napędem 
Włączono: ciągniki do ciężkiego sprzętu; podnośniki widłowe; wózki platformowe; wózki 

bramowe. 

3940    Bloki, wielokrążki, olinowanie i zawiesia 
Wyłączono: łańcuchy ładunkowe; osprzęt łańcuchów i lin stalowych; liny stalowe; wciągarki; 

takielunek okrętowy. 

3950    Wyciągarki, wciągarki, dźwigi i żurawie masztowe 
Włączono: kołowroty; kabestany; suwnice przeładunkowe; bębny linowe; dźwigi 

magazynowe; dźwigi portowe, ruchome lub stałe; dźwigi kolei napowietrznych.  

Wyłączono: dźwigi czerpakowe (klasa 3810); dźwigi montowane na barkach (klasa 1935); 

wyciągarki do integralnego montażu na samochodach ciężarowych lub ciągnikach (klasa 

3830); żurawie kolejowe (klasa 2230). 

3960    Windy towarowe 

3990    Pozostały sprzęt do przeładunku materiałów 
Włączono: płozy; palety.  

Wyłączono: lotniskowe płozy do transportu silników. 

40    LINKI, LINY, ŁAŃCUCHY I OSPRZĘT LINOWY 

4010    Łańcuchy i liny stalowe 
Uwaga: łańcuchy i liny stalowe, z zamocowaniami lub końcówkami zostaną ujęte w tej klasie 

wtedy, gdy będą miały uniwersalne zastosowanie:a. łańcuch to zespół ruchomych ogniw i/lub 

pierścieni połączonych ze sobą, używanych do podtrzymywania, podnoszenia, 

przytwierdzania, ciągnięcia lub przenoszenia mocy.b. lina stalowa wykonana jest ze splotek 

skręconego drutu 

Włączono: łańcuchy z paciorków; łańcuchy niespawane; zespoły łańcuchowe 

jednoodcinkowe; liny stalowe; linki druciane; zespoły liny stalowej jednoodcinkowej.  

Wyłączono: łańcuchy przekładni transmisyjnych (klasa 3020); zawiesia. 



4020    Liny włókienne, wyroby powroźnicze i szpagaty 
Uwaga: liny włókienne są ujmowane w tej klasie, gdy występują jako liny luzem lub są do 

użytku ogólnego. Liny z zamocowaniami i/lub końcówkami umieszczane są w tej klasie, chyba 

że występują pod bardziej specyficzną nazwą: 

a. liny włókienne to giętkie skręcone splotki manili, nylonu lub innych włókien. 

b. wyroby powroźnicze to liny lub sznury używane do takielunku (patrz definicje nazw 

wyrobów określonych parametrami). 

c. szpagaty składają się z dwóch lub więcej splotek skręconych ze sobą. 

Włączono: zestawy sznurów włókiennych; sznury włókienne; liny włókienne; szpagaty 

włókienne.  

Wyłączono: liny stalowe (klasa 4010); zawiesia (klasa 3940). 

4030    Osprzęt do linek, lin i łańcuchów 
Uwaga: wszystkie wyroby, łącznie ze specjalistycznymi, zostaną ujęte w tej klasie. Osprzęt 

zakwalifikowany do tej klasy to wyroby stosowane w połączeniu z łańcuchami, linami i 

przyłączane w celu wykonywania określonych funkcji (np.: haki, klamry i kliny), w odniesieniu 

do definicji nazw wyrobów określonych parametrami. 

Włączono: odciągi kotwiczne; taśmy z plecionki stalowej; zaciski lin stalowych; haki 

ładunkowe; klamry; połączenia obrotowe; zakończenia lin; kliny linowe.  

Wyłączono: bloczki zaciskowe (klasa 5340); haki podtrzymujące (klasa 5340). 

41    SPRZĘT CHŁODNICZY, KLIMATYZACYJNY I 

WENTYLACYJNY 

4110    Sprzęt chłodniczy 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletny sprzęt chłodniczy, niezależnie od tego, czy 

stanowi on urządzenie integralne czy też osobny zespół lub system. Klasa ta obejmuje także 

instalacje chłodnicze i kompletne „spakowane” zespoły i systemy chłodnicze zawierające 

sprężarki, skraplacze, parowniki i wszystkie inne komponenty niezbędne do ochłodzenia 

ograniczonej przestrzeni. Niepracujące akcesoria, jak tace, półki i pulpity na lód, są objęte tą 

klasą. Nie są objęte tą klasą pracujące komponenty, zespoły, części, urządzenia przyłączane lub 

akcesoria, do użycia w kompletnych urządzeniach, instalacjach, systemach lub „spakowanych” 

zespołach chłodniczych, które powinny być ujęte w klasie 4130, albo w innej, gdy są ściśle do 

niej przypisane w H2. 

Włączono: chłodnicze lady wystawowe typu spożywczego; komory na lody; poidła 

automatyczne (z wyjątkiem typów przenośnych i stacjonarnych klasyfikowanych w klasie 

4510); chłodziarki profesjonalne i przeznaczone do celów badań naukowych; zamrażarki 

nitów; chłodziarki fotograficzne; chłodnie dla kostnic; chłodziarki typu domowego i 

handlowego; chłodzone szafki typu spożywczego oraz inne typy sprzętu chłodniczego do 

użytku w supermarketach lub do przechowywania żywności.  

Wyłączono: kawiarniane chłodnicze lady wystawowe; syfony z wodą sodową; automaty z 

mlekiem, wodą sodową i/lub lodami; lady z zimnymi potrawami; saturatory; kombinowane 



urządzenia do serwowania podgrzanych-schłodzonych potraw; sprzęt schładzający używany 

do wystawiania i serwowania potraw (klasa 7310 dla tych wyrobów). Z tej klasy wyłączono 

także komponenty urządzeń chłodniczych (klasa 4130). 

4120    Sprzęt klimatyzacyjny 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletny sprzęt, systemy i instalacje klimatyzacyjne. 

Obejmuje także specjalistyczne niepracujące akcesoria, takie jak szyby okienne stosowane z 

okiennymi urządzeniami klimatyzacyjnymi dla ułatwienia montażu. Klasa nie obejmuje 

pracujących komponentów, zespołów, części, urządzeń przyłączanych i akcesoriów 

stosowanych w sprzęcie klimatyzacyjnym, które powinny być ujęte w klasie 4130 albo w innej, 

gdy są ściśle do niej przypisane w H2. 

Włączono: urządzenia sklepowe; urządzenia typu okiennego i pokojowego; urządzenia 

stosowane na jednostkach pływających i pojazdach; instalacje i systemy klimatyzacyjne.  

Wyłączono: komponenty składowe urządzeń klimatyzacyjnych (klasa 4130 lub inna, 

szczególnie wskazana w H2). 

4130    Komponenty urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
Włączono: wymienniki ciepła; filtry siatkowe chłodnicze; sprężarki chłodnicze; urządzenia 

obsługowe chłodziarek i klimatyzatorów, takie jak rury rozgałęźne służące do napełniania i 

sprawdzania przewodów, linii i zespołów; komponenty robocze chłodziarek i klimatyzatorów, 

ich instalacji i systemów, ujętych w klasach 4110 i 4120.  

Wyłączono: instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne (patrz klasa 4110 i 4120); zestawy 

komponentów chłodniczych „spakowane” w formie jednostki zawierającej sprężarkę 

chłodniczą, skraplacz, parownik itp., specjalnie zaprojektowane i dostosowane do użytku, jako 

chłodziarki, do których można wejść. Poszczególne komponenty jednostek „spakowanych” 

będą ujmowane w klasie 4130 lub w innej, gdy są ściśle do niej przypisane w H2. Kompletne 

jednostki „spakowane” będą sklasyfikowane w klasie 4110. 

4140    Wentylatory, cyrkulatory powietrza i wyposażenie nawiewne 
Uwaga: wentylatory i napędzane wirniki, które są specjalnie przeznaczone do użytku w 

konkretnych indywidualnych typach wyposażenia, muszą być sklasyfikowane w tej samej 

klasie, co ich zespoły wyższego rzędu lub w odpowiednich klasach komponentów i 

wyposażenia (takich jak w grupie 25 lub 29 lub klasie 1680), gdy są ściśle do nich przypisane 

w H2. 

Włączono: wentylatory ścienne; wentylatory na podstawach; wyciągi typu domowego i 

stosowane na poddaszu; wentylatory podłogowe; komplety urządzeń do wymuszania wyciągu 

i usuwania zanieczyszczonego powietrza; wentylatory, urządzenia do wymuszania obiegu i 

nawiewu powietrza, niezależnie od tego czy są oznaczone jako „przemysłowe” czy 

„nieprzemysłowe”, pod kątem stosowania i/lub wykorzystania.  

Wyłączono: urządzenia kombinowane grzewczo-wentylacyjne (klasa 4520). 

4150    Rurki wirowe i inne pokrewne rury urządzeń chłodzących 
Włączono: chłodnice punktowe narzędzi skrawających; chłodnice punktowe obrabiarek; 

chłodnice punktowe urządzeń elektronicznych; chłodnice punktowe obudów urządzeń 

elektronicznych.  



Wyłączono: instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne (klasy 4110 i 4120); komponenty 

klimatyzatorów i urządzeń chłodzących powietrze (klasa 4130); urządzenia do chłodzenia 

wyparnego powietrza (klasa 4120) oraz rury i przewody (grupa 47). 

42    SPRZĘT POŻARNICZY, RATOWNICZY I URZĄDZENIA 

ZABEZPIECZAJĄCE; SPRZĘT I MATERIAŁY DO 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

4210    Sprzęt pożarniczy 
Włączono: gaśnice; topory strażackie; grabie strażackie; tłumice; samochody pożarnicze; węże 

pożarnicze; prądownice; łączniki węży pożarniczych posiadające jedną lub większą ilość 

końcówek połączeniowych; zwijadła węży pożarniczych; przyczepy pożarnicze; hydranty 

przeciwpożarowe; tryskacze.  

Wyłączono: łomy ratownicze (klasa 1385, 5120). 

4220    Sprzęt ratowniczy morski i do nurkowania 
Włączono: aparaty do nurkowania i ratownicze, łącznie z kombinezonami ciśnieniowymi; sieci 

ratownicze pływające; kamizelki ratownicze nadmuchiwane; tratwy ratownicze. 

Wyłączono: łodzie ratunkowe (klasa 1940). 

4230    Sprzęt odkażający i impregnujący 
Uwaga: klasa nie obejmuje wyposażenia produkcyjnego przeznaczonego do impregnacji 

odlewów metalowych i komponentów elektronicznych, przetwarzania skóry i materiałów 

włókienniczych oraz do podobnych przemysłowych procesów przetwórczych. 

4235    Urządzenia i materiały do zabezpieczania, zbierania i usuwania 

rozlewisk materiałów niebezpiecznych 
Włączono: drugorzędowe studzienki ściekowe zbierające rozlane substancje; palety do 

zbierania rozlewisk substancji płynnych; baseny do zbierania rozlanych materiałów; systemy 

do zabezpieczania i zbierania rozlanych materiałów; absorbenty, sorbenty i materiały filtrujące. 

4240    Sprzęt zabezpieczający i ratowniczy 
Włączono: przenośne pożarowe urządzenia ewakuacyjne; siatki ratownicze, niepływające.  

Wyłączono: kombinezony nurkowe; stałe wyjścia pożarowe. 

4250    Sprzęt do odzyskiwania i regeneracji materiałów wtórnych 
Włączono: urządzenia i materiały przeznaczone do usuwania, neutralizacji i/ lub 

przygotowania do możliwego ponownego użytku substancji, inaczej uważanych za niemożliwe 

do regeneracji. 

43    POMPY I SPRĘŻARKI 
Uwaga: z grupy wyłączono pompy i sprężarki przeznaczone do użycia w indywidualnych 

typach urządzeń, takich jak silnikowe pompy paliwowe, pompy przestawiające śmigła 

samolotu w chorągiewkę, pompy sterujące podnośnikiem widłowym, sprężarki do operowania 

wieżyczkami dział i sprężarki pojazdowych systemów hamulcowych. Wyklucza się z tej grupy 

także wyroby specjalnie przeznaczone jako dystrybutory paliwa lub do użycia w nich. H2 



będzie regulowała klasyfikację tych wyrobów dopuszczając ich umieszczenie tylko w jednej 

klasie. 

4310    Sprężarki i pompy próżniowe 
Włączono: sprężarki montowane na samochodach ciężarowych i przyczepach.  

Wyłączono: sprężarki chłodnicze (klasa 4130). 

4320    Pompy z napędem i pompy ręczne 
Wyłączono: laboratoryjne pompy strumieniowe (grupy 65 i 66). 

4330    Wirówki, oddzielacze oraz filtry ciśnieniowe i próżniowe 
Wyłączono: wirówki laboratoryjne (grupa 65 i 66); filtry do oczyszczania wody (klasa 4610). 

44    PIECE, WYTWORNICE PARY, WYPOSAŻENIE 

OSUSZAJĄCE I REAKTORY JĄDROWE 

4410    Kotły przemysłowe 
Włączono: kotły parowe, o ciśnieniu roboczym pary powyżej 103 kPa; kotły morskie; walczaki 

kotłowe; podgrzewacze wody o niskim ciśnieniu (o pojemności powyżej 378,5 l). 

4420    Wymienniki ciepła i skraplacze pary wodnej 

4430    Piece przemysłowe, piece do wypalania, piece tunelowe i inne piece 
Włączono: piece tyglowe; żeliwiaki.  

Wyłączono: piece do przemysłowej produkcji żywności (klasa 7310); piece do termicznej 

obróbki metali (klasa 3424); piece laboratoryjne (klasa 6640). 

4440    Suszarki, urządzenia do odwadniania i usuwania wilgoci 
Włączono: parowniki. 

4460    Sprzęt do oczyszczania powietrza 
Włączono: elektrostatyczne filtry odpylające; urządzenia zbierające pył.  

Wyłączono: urządzenia wentylacyjne i nawiewne (klasa 4140); sprzęt klimatyzacyjny (klasa 

4120). 

4470    Reaktory jądrowe 
Uwaga: klasa obejmuje wszystkie typy reaktorów jądrowych i te wyroby, które są specjalnie 

przeznaczone do użytku w reaktorach jądrowych, ich główne systemy chłodzenia, dodatkowe 

systemy cieczowe, specjalne systemy układu rozruchu; wyposażenie konserwacyjne i 

obsługowe, systemy elektryczne i sterujące, a także towarzyszące specjalistyczne urządzenia 

testujące oraz przeznaczone do kontroli chemicznej wody. Wyklucza się z tej klasy wyroby, 

dla których bardziej odpowiednie są inne bardziej szczegółowe klasy. 

Włączono: maszyny do wymiany paliwa jądrowego; uszczelnienia komór jonizacyjnych; 

osłony termiczne; pręty kontrolne; wytwornice pary, wodne o zwiększonym ciśnieniu; płaszcze 

ochronne zbiorników reaktora; wózki obsługowe; jednostki podnoszące do nowych i wymiany 

zużytych wkładów. 



45    INSTALACJE HYDRAULICZNE, CIEPŁOWNICZE I 

USUWANIA ODPADÓW 

4510    Armatura wodociągowa i akcesoria 
Włączono: wanny; przenośne umywalki stojące; umywalnie; kabiny prysznicowe; zlewy; 

ustępy; akcesoria i części składowe, takie jak: dozowniki, baterie, uchwyty, wieszaki, sitka 

natryskowe, zawory spłuczek i odcinające.  

Wyłączono: łączniki i wyposażenie specjalne dla węży i rur (pipe/tube) (klasa 4730). 

4520    Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i wody 
Włączono: kotły o ciśnieniu roboczym pary poniżej 103 kPa (kotły o ciśnieniu powyżej 103 

kPa znajdują się w klasie 4410); domowe zbiorniki do przechowywania wody o pojemności do 

378,5 l; ogrzewacze kominkowe; piece; ogrzewacze pomieszczeń; grzejniki; grzałki 

zanurzeniowe; podgrzewacze wody o pojemności do 378,5 l (podgrzewacze wody o 

pojemności powyżej 378,5 l znajdują się w klasie 4410).  

Wyłączono: ogrzewacze pojazdowe (klasa 2540); ogrzewacze lotnicze (klasa 1660). 

4530    Wyposażenie pieców paliwowych 
Włączono: palniki olejowe; podajniki; palniki gazowe. 

4540    Urządzenia do usuwania odpadów 
Włączono: prasy; utylizatory; urządzenia do wywozu śmieci; spalarnie; komory 

fermentacyjne. 

46    URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY I 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

4610    Urządzenia do uzdatniania wody 
Włączono: urządzenia do demineralizacji wody; sprzęt filtracyjny; sprzęt do topienia lodu i 

śniegu.  

Wyłączono: preparaty do oczyszczania wody (klasa 6810 i 7930); preparaty do zmiękczania 

wody (klasa 6810 i 7930). 

4620    Urządzenia do destylacji wody, morskie i przemysłowe 
Wyłączono: laboratoryjną aparaturę destylacyjną (klasa 6640). 

4630    Urządzenia do oczyszczania ścieków 

47    RURY (PIPE), RUROCIĄGI, WĘŻE I ARMATURA 

4710    Rury (pipe), rury (tube) i rurociągi sztywne 
Włączono: rury (pipe) przepustowe; opaski łączące rury (pipe) przepustowe; rury (pipe) 

metalowe; rury (pipe) z tworzyw sztucznych; rury (tube) i rurociągi sztywne, i ich zespoły.  

Wyłączono: rury (pipe) układów klimatyzacyjno-grzewczych (klasa 4520); rury (pipe) 

azbestowo-cementowe, z włókien smołowanych, ceramiczne i betonowe (klasa 5630); rury 

(pipe) osłonowe i ich zespoły (klasa 5975); rury (pipe) odprowadzające (klasa 5670); rury 

(pipe) wydechowe (klasa 1560, 2990 i 4520); rury (pipe/tube) systemów przeciwpożarowych i 



ich zespoły (klasa 4210); rurociągi giętkie (klasa 4720); instalacje rurowe szklane (klasa 6640 

i 9340); rury (tube) laboratoryjne (klasa 6640); rury (tube) medyczne i chirurgiczne (klasa 

6515). 

4720    Węże i rurociągi giętkie 
Włączono: kanały powietrzne, metalowe, niemetalowe i z materiałów włókienniczych oraz ich 

zespoły; rurociągi giętkie i ich zespoły.  

Wyłączono: rury osłonowe i ich zespoły (klasa 5975); rury (tube) laboratoryjne (klasa 6640); 

rury (tube) medyczne i chirurgiczne (klasa 6515); rurociągi sztywne i ich zespoły (klasa 4710). 

4730    Łączniki węży, rur (pipe/tube), smarownic i relingów 
Włączono: adaptery; kształtki; zaślepki; zaciski; łączniki; złączki; czwórniki; kolanka; złącza 

kompensacyjne; okucia pierścieniowe; kołnierze; kształtki rurowe; smarownice; rury 

rozgałęźne; nyple; dysze; wyloty; korki; reduktory; złączki wahliwe i obrotowe; trójniki; 

syfony; śrubunek; trójniki Y.  

Wyłączono: łączniki układów klimatyzacyjno-grzewczych (klasa 4520); łączniki włókienno-

betonowe smołowane (klasa 5630); puszki i łączniki (klasa 5975); łączniki rur 

odprowadzających (klasa 5670); łączniki medyczne i chirurgiczne (klasa 6515); łączniki 

laboratoryjne (klasa 6640); kołpaki i końcówki poręczy (klasa 5660); tuleje gwintowane i korki 

(klasa 5365). 

48    ZAWORY 
Uwaga: grupa może zawierać zawory specjalnie zaprojektowane do stosowania w 

poszczególnych typach sprzętu lub systemach. Wyklucza się z tej grupy takie wyroby, jak 

wentyle ogumienia, zawory ssące i wydechowe silników, przeciwwybuchowe zawory 

bezpieczeństwa, zawory gaźników, zawory mieszania wody i zawory przepłukujące. 

4810    Zawory wspomagane 
Włączono: zawory wspomagane silnikiem elektrycznym; zawory wspomagane hydraulicznie; 

zawory wspomagane cewką.  

Wyłączono: zawory wlotowe i wylotowe silnika (klasa 2815 i 2990); zawory specjalnie 

przeznaczone do stosowania w sprzęcie pożarniczym (klasa 4210); urządzenia hydrauliczne i 

podobne (klasa 4540). 

4820    Zawory niewspomagane 
Włączono: automatyczne zawory niewspomagane; zawory zasuwowe, talerzowe, kątowe, 

zwrotne i nadmiarowe; zawory kurkowe.  

Wyłączono: hydranty przeciwpożarowe (klasa 4210); tryskacze (klasa 4210); zawory 

specjalnie przeznaczone do stosowania w sprzęcie przeciwpożarowym (klasa 4210); urządzenia 

hydrauliczne i podobne (klasa 4540). 

49    SPRZĘT WARSZTATOWY DO OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ I NAPRAW 
Uwaga: specjalistyczny sprzęt, który jest przeznaczony do obsługi technicznej i napraw sprzętu 

motoryzacyjnego, a także pojazdów niesamochodowych lub innego sprzętu, jest 



sklasyfikowany w klasie 4910. Przyrządy obróbkowe, osprzęt i wzorniki używane ze 

specjalistycznym sprzętem warsztatów obsługi technicznej i napraw są sklasyfikowane w tej 

grupie. Jednak przyrządy obróbkowe, osprzęt i wzorniki używane w połączeniu z maszynami 

do obróbki metali są klasyfikowane w grupie 34. Zespoły, podzespoły urządzeń na podczerwień 

i komponenty specjalnie zaprojektowane jako specjalistyczne wyposażenie badawcze i 

obsługowe, są sklasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy. Wyklucza się z tej grupy 

urządzenia na podczerwień przeznaczone do sprawdzania sprzętu łączności i noktowizyjnego. 

4910    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw 

pojazdów silnikowych 
Włączono: podnośniki samochodowe; urządzenia ustawiania zbieżności kół; urządzenia 

obsługi układów hamulcowych; urządzenia do obsługi i napraw opon; stanowiska badawcze i 

sprzęt specjalnie przeznaczone do badania pojazdów silnikowych.  

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51); urządzenia do dystrybucji smarów i paliw (klasa 

4930); podstawowe typy elektrycznych i elektronicznych przyrządów kontrolnych, łącznie ze 

specjalnie zaprojektowanymi, takimi jak amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki 

uniwersalne i przyrządy podobne, jak te ujęte na wykazach w klasie (klasa 6625). 

4920    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw 

statków powietrznych 
Włączono: stanowiska obsługi technicznej przeznaczone do podtrzymywania zespołów statku 

powietrznego w czasie naprawy lub remontu; stanowiska i wyposażenie badawcze, specjalnie 

przeznaczone do obsługi technicznej i napraw komponentów statków powietrznych, takich jak: 

silniki, prądnice, instalacje hydrauliczne, uzbrojenie, piloty automatyczne, urządzenia 

kierowania ogniem, urządzenia sterowania instalacją przeciwpożarową, urządzenia sterowania 

lotem i systemy nawigacyjne.  

Wyłączono: narzędzia ręczne; lotniskowe platformy obsługowe; podstawowe typy 

instrumentów kontrolnych elektrycznych i elektronicznych oraz o specjalnym przeznaczeniu, 

takie jak: amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i podobne, jak te 

wskazane w H2; aparatura badawcza stosowana zarówno do sprawdzania sprzętu łączności jak 

i innego wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego. 

4921    Specjalistyczny sprzęt do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

torped 
Włączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi, badań, sprawdzania i 

napraw torped i ich komponentów; adaptery, osprzęt, uchwyty specjalne do kontroli i 

trzymania, zespoły poziomowania, zespoły napełniania i ściągania paliwa, zespoły adaptera 

powierzchni sterowych i kątomierza, zespoły adaptera łoża części rufowej torpedy i jej 

mocowania przechylnego, zespoły ogrzewacza sprężonego powietrza, zespoły osuszaczy i 

ściągaczy silnika, poziomnice stanowisk badawczych i remontowych, stanowiska obsługi 

technicznej, badawcze, kontrolne i naprawcze torped i ich komponentów, panele badawcze, 

osprzęt i zestawy sprawdzające obwody elektryczne, obwody odpalania, i zestawy badawcze 

torped.  

Wyłączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, sprawdzenia 

i napraw amunicji, pocisków kierowanych, rakiet, systemów kierowania ogniem, pojazdów 



kosmicznych, min morskich, bomb głębinowych i broni jądrowej. Również wyłączono 

„podstawowe” typy przyrządów kontrolnych elektrycznych i elektronicznych takich jak: 

amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki uniwersalne, galwanometry i przyrządy 

podobne. 

4923    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

bomb głębinowych i min morskich 
Włączono: specjalistyczny sprzęt warsztatowy, przeznaczony do obsługi technicznej, badań, 

sprawdzania i napraw bomb głębinowych i min morskich; adaptery, urządzenia do kontroli, 

osprzęt kontrolny i do trzymania; stanowiska do remontów, obsługi technicznej, badania, 

kontroli oraz napraw min morskich i bomb głębinowych; osprzęt badawczy, panele z zespołami 

i zestawy badawcze do badania szczelności, ciśnienia, obwodów odpalania i urządzeń 

czasowych.  

Wyłączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, badań, 

sprawdzania i napraw broni jądrowej, pocisków kierowanych, amunicji, torped, rakiet, 

systemów kierowania ogniem, pojazdów kosmicznych oraz „podstawowe” typy przyrządów 

kontrolnych elektrycznych i elektronicznych. 

4925    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

amunicji 
Włączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, badań, 

sprawdzania i napraw amunicji; adaptery, podajniki i zasobniki; osprzęt do kontroli i trzymania; 

urządzenia do taśmowania, taśmowania-roztaśmowania i roztaśmowania; piece obserwacyjne; 

mierniki siły wybuchu materiałów wybuchowych; osprzęt urządzeń odpalających spłonki; 

trzpienie; urządzenia do umieszczania amunicji we właściwym położeniu; komplety do obsługi 

bomb gazowych; osprzęt badawczy; panele; zespoły wtyczkowe; zestawy badawcze do obsługi 

technicznej, sprawdzania i napraw amunicji.  

Wyłączono: sprzęt specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, napraw, sprawdzania i 

badań pocisków kierowanych, systemów zdalnego sterowania tymi pociskami i systemów 

pocisków kierowanych; systemy kierowania ogniem; broń jądrowa; rakiety, miny morskie i 

bomby głębinowe; torpedy; pojazdy kosmiczne i wyposażenie kontrolne do wyrzutni 

lotniczych; podstawowe typy przyrządów pomiarowych elektrycznych i elektronicznych, 

takich jak amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki uniwersalne i przyrządy podobne, 

jak w H2. 

4927    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

rakiet 
Włączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, badań, 

sprawdzania i napraw rakiet i ich komponentów; stanowiska obsługowe rakiet; stanowiska 

badawcze; osprzęt; przyrządy montażowe; i wyposażenie warsztatu przeznaczone do obsługi 

technicznej i naprawy rakiet, silników rakietowych i innych komponentów rakiet.  

Wyłączono: sprzęt warsztatowy specjalnie przeznaczony do obsługi technicznej, badań, 

sprawdzania i napraw broni jądrowej, pocisków kierowanych, systemów kierowania ogniem, 

torped, min morskich, bomb głębinowych, amunicji, pojazdów kosmicznych; wyposażenie 

badawcze dla lotniczych wyrzutni rakiet i „podstawowe typy” elektrycznych i elektronicznych 



przyrządów pomiarowych, takich jak amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki 

uniwersalne, galwanometry i przyrządy podobne. 

4930    Sprzęt do smarowania i do dystrybucji paliwa 
Włączono: ręczne smarownice; centralne systemy smarowania; smarownice hydrostatyczne; 

pompy dozujące olej i paliwo; pompy dozujące olej napędowy; ręczne olejarki; dozowniki 

smaru; urządzenia przyłączane do pistoletów ciśnieniowych; smarownice przeziernikowe.  

Wyłączono: kalamitki i smarowniczki (klasa 4730). 

4931    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw 

systemów kierowania ogniem 
Włączono: specjalistyczną aparaturę badawczą, osprzęt i stanowiska obsługowe.  

Wyłączono: przyrządy używane zarówno przy systemach kierowania ogniem, jak i przy innym 

sprzęcie; sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw lotniczych pokładowych 

systemów kierowania ogniem. 

4933    Sprzęt specjalistyczny warsztatów do obsługi technicznej i napraw 

broni 
Włączono: stanowiska obsługowe; osprzęt i przyrządy montażowe.  

Wyłączono: specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw broni 

jądrowej; sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw lotniczej broni pokładowej. 

4935    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

pocisków kierowanych 
Włączono: specjalistyczny sprzęt przeznaczony do sprawdzania i badań pocisków 

kierowanych i systemów zdalnego sterowania pociskami kierowanymi.  

Wyłączono: specjalnie zaprojektowany wewnętrzny (wbudowany) sprzęt kontrolny dla 

systemów zdalnego sterowania pociskami kierowanymi; podstawowe typy elektrycznych i 

elektronicznych przyrządów badawczych, łącznie ze specjalnie zaprojektowanymi, takimi jak 

amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki uniwersalne i podobne przyrządy, jak 

wskazane w H2; aparaturę badawczą stosowaną zarówno w sprzęcie łączności, jak i innym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

4940    Rozmaity specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej 

i napraw 
Włączono: sprzęt do malowania natryskowego.  

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51). 

4960    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania 

pojazdów kosmicznych 
Włączono: sprzęt kontrolno-badawczy, specjalnie przeznaczony do stosowania w pojazdach 

kosmicznych, łącznie z systemami zdalnego sterowania.  

Wyłączono: sprzęt kontrolno-badawczy stosowany zarówno w pociskach kierowanych, jak i 

pojazdach kosmicznych; specjalnie zaprojektowane wewnętrzne (wbudowane) urządzenia 



kontrolne dla systemów zdalnego sterowania; podstawowe typy przyrządów pomiarowych 

elektrycznych i elektronicznych, łącznie z przyrządami o specjalnym przeznaczeniu, takimi jak 

amperomierze, omomierze, mierniki uniwersalne i przyrządy podobne, jak te wskazane w H2. 

4970    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw 

wielosystemowej broni kierowanej 
Uwaga: klasa obejmuje sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej, badań, sprawdzania i 

napraw, przeznaczony do badań, obsługi technicznej, wyszukiwania uszkodzeń i naprawiania 

wielosystemowej broni kierowanej. Dla sprzętu przeznaczonego do użycia z tylko jednym 

specjalistycznym systemem stosuje się klasy 4921, 4927, 4935. 

51    NARZĘDZIA RĘCZNE 

5110    Narzędzia ręczne z ostrzem, bez napędu 
Włączono: dłuta; pilniki; obcinaki do rur (pipe); tarniki; piły; łączniki śrubowe; siekiery; 

topory; maczety. 

5120    Narzędzia ręczne bez ostrza, bez napędu 
Włączono: młotki; kilofy; szczypce z wyjątkiem szczypiec tylko do cięcia; wkrętaki; łopaty; 

grabie budowlane, widły i grace; podnośniki, włączając podpory regulowane; łomy ratownicze; 

pojemniki z klejem; lampy lutownicze.  

Wyłączono: rzemieślnicze przyrządy pomiarowe; grabie ogrodnicze, widły i grace oraz inne 

narzędzia ogrodnicze. 

5130    Narzędzia ręczne, z napędem 
Włączono: wiertarki; nitownice; przenośne piły elektryczne; narzędzia pneumatyczne; tarcze, 

stożki i inne przyłączane narzędzia ścierne do stosowania tylko z narzędziami ręcznymi z 

napędem. 

5133    Wiertła, pogłębiacze walcowe i pogłębiacze stożkowe: ręczne i 

mechaniczne 

5136    Gwintowniki, narzynki i tuleje zaciskowe: ręczne i mechaniczne 
Wyłączono: tłoczniki dziurkujące, wykrawające i znakujące. 

5140    Skrzynki narzędziowe i na inne drobne wyroby metalowe 

5180    Zestawy, komplety i wyposażenie narzędzi ręcznych 
Uwaga: klasa obejmuje zestawy, komplety oraz wyposażenie, składające się z kilku różnych 

wyrobów klasyfikowanych w jednej klasie lub w kilku klasach. Wyklucza się z tej klasy 

zestawy, komplety oraz wyposażenie, składające się z różniących się miedzy sobą wyrobów 

(np. pod względem rozmiaru lub koloru). Pozycje te należy klasyfikować w tej samej klasie, w 

której są wyroby pojedyncze. 

52    PRZYRZĄDY POMIAROWE 

5210    Przyrządy pomiarowe, rzemieślnicze 
Uwaga: klasa nie obejmuje specjalnych sprawdzianów kontrolnych, które są sklasyfikowane 

w klasie 5220. 



Włączono: sprawdziany szczękowe; poziomnice; mikrometry; piony; taśmy miernicze 

precyzyjne; kątowniki; kątowniki murarskie; sprawdziany osiowości; mierniki głębokości; 

przymiary kreślarskie; sprawdziany do wiercenia; promieniomierze i przymiary do promieni; 

przymiary szklarskie; przymiary wysokości (z noniuszem); przymiary (grubości) planowania; 

przymiary do wyboru nitów; przymiary do ustawiania zębów piły; przymiary z zarysem 

gwintów; znaczniki traserskie; średnicówki teleskopowe; przymiary grubości; przymiary do 

wyoblania rur; przymiary do rozszerzania rur; przymiary do wierteł krętych; przymiary do 

wierteł krętych i sprawdziany prętowe; przymiary do wierteł krętych i gwintowników; 

sprawdziany listkowe (zbieżność, średnica, grubość); przymiary do drutów; przymiary do 

ustawień narzędzi do planowania i kształtowania; płytki wzorcowe. 

5220    Sprawdziany kontrolne i precyzyjne narzędzia traserskie 
Uwaga: klasa obejmuje specjalne sprawdziany kontrolne. 

Włączono: sprawdziany przechodnie i nieprzechodnie, obejmujące sprawdziany tłoczkowe 

(trzpieniowe), pierścieniowe, szczękowe, gwintowe i sprawdziany długości; sprawdziany 

profilu; sprawdziany położenia uchwytów specjalnych; specjalne sprawdziany kontrolne. 

5280    Zestawy, komplety i wyposażenie przyrządów pomiarowych 

53    WYROBY METALOWE I MATERIAŁY ŚCIERNE 

5305    Wkręty 

5306    Śruby 

5307    Śruby dwustronne 

5310    Nakrętki i podkładki 
Uwaga: klasa obejmuje nakrętki i podkładki, łącznie ze specjalnymi:a. nakrętki to drobne 

metalowe elementy o różnych kształtach (kwadratowe, sześciokątne), z otworem 

gwintowanym.b. podkładki to perforowane elementy metalowe, skórzane lub z innych 

materiałów, o różnych kształtach i formach. Wykorzystywane zasadniczo jako gniazda dla śrub, 

nakrętek, sworzni, nitów lub gwoździ w celu rozłożenia nacisku i/lub niedopuszczenia do ruchu 

wzdłużnego pomiędzy dwoma elementami poprzez swoje cechy ograniczające, wynikające z 

kształtu ich krawędzi 

Włączono: nakrętki zabezpieczające; nakrętki z uchem; nakrętki zwykłe; nakrętki koronowe; 

nakrętki motylkowe; nakrętki kotwiczne; nakrętki sprężyste; podkładki wklęsłe i wypukłe; 

podkładki płaskie; podkładki z występem; podkładki zabezpieczające; podkładki z kołnierzem; 

podkładki dzielone.  

Wyłączono: łożyskowe podkładki oporowe (klasa 3120); podkładki regulacyjne (klasa 5365); 

pierścienie dystansowe (klasa 5365); przekładki płytkowe (klasa 5365); pierścienie 

zabezpieczające (klasa 5365). 

5315    Gwoździe, kliny i sworznie 
Uwaga: klasa obejmuje gwoździe, kliny i kołki, łącznie ze specjalistycznymi: a. gwoździe to 

smukłe, zwykle ostro zakończone elementy złączne z łbem, przeznaczone do wbijania poprzez 

uderzanie. b. kliny maszynowe to wyroby na ogół umieszczane pomiędzy dwoma elementami, 

zazwyczaj w rowku, w celu zapobiegania obrotowi np.: wałki i piasty. c. sworznie to 



cylindryczne wyroby z różnorodnych materiałów używane do ustawienia w osi/łączenia dwóch 

lub więcej części razem i które mogą pozwalać na ruch kątowy. 

Włączono: kołki ustalające; zawleczki; gwoździe duże; szpilki szewskie; zszywki niebiurowe; 

kliny wzdłużne; gwoździe druciaki; kołki z wieńcem; przetyczki; gwoździe.  

Wyłączono: wały (klasa 3040); klucze do zamka (klasa 5340). 

5320    Nity 

5325    Urządzenia mocujące 
Włączono: oczka; przelotki; zamki osłon lotniczych; spinacze materiałów tekstylnych; 

pierścienie ustalające; wkładki gwintowane. 

5330    Uszczelki i materiały uszczelniające 
Uwaga: klasa ta obejmuje wyłącznie uszczelki i uszczelnienia zaprojektowane do 

powszechnego użycia. Uszczelki, uszczelnienia i szczeliwa wykonane są ze specjalnych 

materiałów i tak skonstruowane, aby wytrzymywały bez utraty jakości wpływ wysokich 

temperatur, gazów, chemikaliów i płynów. Używane są do wypełniania szczelin i ubytków, 

tworząc trwałe uszczelnienie. Materiały podobne używane do wytwarzania uszczelek, 

uszczelnień i szczeliw dostępne luzem znajdują się w grupach 93, 80 i 83. 

Włączono: szczeliwa ogólnego przeznaczenia do smarów, olejów, powietrza, cieczy, gazów i 

chemikaliów; pakuły; prefabrykowane uszczelniacze i uszczelki, przeznaczone do 

pojedynczych, określonych zastosowań.  

Wyłączono: O-ringi (klasa 5331); wyroby, takie jak arkusze i taśmy z gumy, korka i azbestu 

(grupa 93); ciekłe materiały uszczelniające (do wulkanizacji na zimno (RTV, Permatex itp.) 

(grupa 80); uszczelki i uszczelnienia zapobiegające przenikaniu zakłóceń częstotliwości 

radiowych (RFI) i elektromagnetycznych (EMI) (klasa 5999) oraz wszelkie elementy ustalające 

uszczelki. 

5331    O-ringi 
Wyłączono: uszczelki i materiały uszczelniające (klasa 5330). 

5335    Metalowe urządzenia przesiewające 
Uwaga: metalowe urządzenia przesiewające to perforowane płyty lub cylindry lub też siatki 

druciane, zwykle oprawione i używane do oddzielenia obiektów większych od mniejszych. 

Włączono: siatki na owady; przemysłowe tkaniny metalowe; siatki metalowe przemysłowe.  

Wyłączono: siatki ogrodzeniowe (klasa 5660). 

5340    Drobne wyroby metalowe, handlowe 
Uwaga: klasa obejmuje drobne handlowe wyroby metalowe powszechnego użytku. Drobne 

wyroby metalowe to fizyczne, namacalne i stałe komponenty wyrobów finalnych, które nie 

mogą być sklasyfikowane w innych klasach. Klasa obejmuje także powszechne wyroby 

stosowane w budownictwie i/lub produkcji przemysłowej (np. zawiasy, zamki do drzwi). 

Włączono: pokrywy dostępu; zderzaki; kółka samonastawne; okucia meblowe i drzwiowe; 

łączniki kabłąkowe; zawiasy; zatrzaski; taśmy i taśmowania; ściągacze; taśmy parciane.  



Wyłączono: drobne wyroby metalowe systemów uzbrojenia (klasa 5342). 

5341    Wsporniki 
FSC 5341 ANULOWANA DN. 06.03.08 Wspornik 

Włączono: Wsporniki kątowe; Wsporniki symetryczne; Wsporniki montażowe. 

Wyłączono: Usztywniacze narożne (FSC 5340); Usztywniacze teowe (FSC 5340); Płyty 

naprawcze (FSC 5340).  

5342    Drobne wyroby metalowe, systemów uzbrojenia 
Uwaga: klasa obejmuje drobne wyroby metalowe do szczególnego zastosowania w systemach 

uzbrojenia. 

Włączono: adaptery; płyty i pasy kotwiące; anody; miechy; sprzęgła; drążki sterujące; drzwi 

dostępu; prowadnice lin; podstawy; drążki poprzeczne (cięgła); jarzma.  

Wyłączono: drobne wyroby metalowe, handlowe (klasa 5340). 

5345    Tarcze i kamienie, ścierne 
Włączono: pasy ścierne; osełki; tarcze i krążki ścierne, wielorakiego stosowania.  

Wyłączono: dentystyczne materiały ścierne; ściernice i inne końcówki ścierne stanowiące 

wyposażenie. 

5350    Materiały ścierne 
Włączono: płótna; papiery; proszki; pasty polerskie; materiały ścierne do polerowania metali; 

diamenty przemysłowe; pył diamentowy; róż polerski. 

5355    Pokrętła i wskazówki 
Włączono: pokrętła, łącznie z gałkami skalowanymi, tarcze, skale. 

5360    Sprężyny śrubowe, płaskie, płytkowe i drutowe 
Uwaga: klasa obejmuje wszystkie sprężyny, łącznie z tymi specjalnego przeznaczenia. 

Sprężyna to elastyczny wyrób, który odzyskuje swój oryginalny kształt po ściśnięciu, 

rozciągnięciu lub odchyleniu. 

Włączono: sprężyny ściskane; sprężyny skręcane; zespoły sprężyn płytkowych; sprężyny 

płaskie; sprężyny rozciągane. 

5365    Tuleje, pierścienie, podkładki dopasowujące i przekładki 
Uwaga: klasa obejmuje wszystkie wyroby, włączając te o specjalnym przeznaczeniu: 

a. tuleja ma kształt cylindryczny, jest wydrążona, przeznaczona głównie do umieszczania w 

otworze, w celu zmniejszenia jego wewnętrznej średnicy oraz aby zabezpieczać materiał wokół 

otworu przed uszkodzeniami wynikającymi z naprężeń, napięć i drgań. 

b. pierścień ma kształt cylindryczny, jest zazwyczaj płaski, z otworem centralnym. Pierścienie 

mają wiele zastosowań. W celu odwołania się do konkretnych zastosowań należy poszukać 

odpowiedniej nazwy. 



c. podkładka dopasowująca to cienka, niekiedy zwężająca się część z dowolnego materiału, 

używana do wypełnienia przestrzeni między dwoma elementami. W celu określenia 

parametrów wymiarowych należy poszukać odpowiedniej nazwy. 

d. przekładka to wyrób służący do utrzymywania dwóch elementów w określonej odległości od 

siebie. 

Włączono: pierścienie gwintowane z zewnątrz; pierścienie zabezpieczające z klinem i 

ząbkowane; pierścienie „D”; pierścienie ustalające oprzyrządowanie; zestawy podkładek 

dopasowujących; przekładki płytkowe; przekładki pierścieniowe; przekładki tulejowe; 

przekładki stopniowane; zestawy przekładek; panewki; tuleje z gwintem maszynowym; korki 

z gwintem maszynowym.  

Wyłączono: łożyska ślizgowe (klasa 3120); zaślepki gwintowane (klasa 4730); pierścienie 

tłokowe (klasa 2520, 2805, 2810, 2815, 2825, 2990, 3040, 4310 i 4820); pierścienie ustalające 

(klasa 5325); surowce na podkładki dopasowujące (klasa 9515). 

54    KONSTRUKCJE I RUSZTOWANIA Z 

PREFABRYKATÓW 

5410    Budynki z prefabrykatów i przenośne 
Włączono: płyty prefabrykowane; schronienia nadmuchiwane; metalowe osłony i okna. 

5411    Schronienia ze sztywnymi ścianami 
Włączono: Schronienia rozszerzalne i nierozszerzalne. 

5419    Zbiorowe modułowe systemy wspierające 
Uwaga: klasa zawiera samowystarczalne środowiska, zawierające wszystkie udogodnienia 

zwykle oczekiwane w przestrzeni wypoczynku i rekreacji, takie jak: część kwaterunkowa, 

punkty żywienia, pralnie, prysznice/sanitariaty, pomieszczenia do rekreacji i usług 

wspierających, służące poprawie morale i dobrego samopoczucia. 

5420    Mosty, stałe i pływające 
Włączono: sprzęt specjalistyczny do stawiania mostów; pływaki i pontony mostowe; linowe 

przeprawy pontonowe; estakady. 

Wyłączono: pontony i doki pływające (klasa 1945). 

5430    Zbiorniki do przechowywania 
Włączono: zbiorniki zmontowane lub nie zmontowane wyłącznie do przechowywania; 

obudowy do zbiorników ciśnieniowych i próżniowych; zbiorniki do przechowywania ropy 

naftowej.  

Wyłączono: zbiorniki kotłów (klasa 4410); zbiorniki gorącej wody (klasa 4520). 

5440    Rusztowania budowlane i formy do betonu 
Włączono: formy do wylewania prefabrykowanego betonu; drabiny budowlane i drabiny 

wolnostojące o płaskich stopniach; pomosty podwieszane.  



Wyłączono: drabiny lotnicze (klasa 1730); drabiny pożarnicze (klasa 4210); drabiny 

warsztatowe (klasa 4940); drabiny na jednostkach pływających (klasa 2090); drabiny na 

pojazdach (klasa 2540). 

5445    Konstrukcje wieżowe prefabrykowane 
Włączono: wieże do przesyłania energii; wieże radarowe; wieże z reflektorami 

przeszukującymi; wieże kontrolne; komponenty prefabrykowane wieży, takie jak szyny 

kotwiczące, cięgna, kotwy, stopnie, zespoły odciągowe; specjalistyczne drobne elementy 

metalowe wieży. 

5450    Pozostałe konstrukcje z prefabrykatów 
Włączono: trybuny odkryte, trybuny główne 

55    TARCICA, DREWNO PRZETWORZONE, SKLEJKI I 

OKLEINY 

5510    Tarcica i pokrewne podstawowe materiały drewniane 
Włączono: tarcica wymiarowa; materiały podłogowe; kopalniaki; słupy; podkłady kolejowe; 

oblicówka; wyroby drewniane formowane; pale.  

Wyłączono: wyroby stolarskie (klasa 5520); sklejki i okleiny (klasa 5530); prefabrykowane 

wyroby niedrewniane (klasa 5670). 

5520    Wyroby stolarskie 
Włączono: ramy drzwiowe; drzwi; ramy okienne; skrzydła okienne.  

Wyłączono: wyroby drewniane formowane (klasa 5510); prefabrykowane wyroby 

niedrewniane (klasa 5670). 

5530    Sklejki i okleiny 
Włączono: wyroby ze sklejki i okleinowane. 

56    MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE 

5610    Materiały budowlane mineralne, luzem 
Włączono: asfalt; żużle; żwir; wapno; piasek; kamienie nie obrobione, włączając tłuczeń; 

cement; kruszywo.  

Wyłączono: bloki kształtowane; cegły. 

5620    Dachówki, cegły i bloki 
Włączono: betonowe bloki budowlane; bloki żużlowe; cegły żużlowe; kamienie wymiarowe; 

kamienie wymiarowe polerowane; płytki ceramiczne podłogowe i ścienne; terakota ozdobna; 

płyty i kraty betonowe.  

Wyłączono: bloki budowlane szklane (klasa 9340). 

5630    Rury (pipe) i kanały rurowe, niemetalowe 
Włączono: rury i kanały rurowe betonowe; rury i kanały rurowe ceramiczne do stosowania pod 

ziemią; rury drenażowe; armaturę do rur niemetalowych do stosowania pod ziemią.  



Wyłączono: rury, kanały rurowe oraz armaturę niemetalową do stosowania w laboratoriach lub 

do celów elektrycznych; węże i rurociągi elastyczne niemetalowe. 

5640    Płyty ścienne, papa budowlana i materiały do izolacji termicznej 
Włączono: tekturę budowlaną; płyty sufitowe; płyty gipsowe; płyty izolacyjne; płyty gipsowo-

kartonowe; płyty dźwiękochłonne; papier smołowany; tapety; wełnę mineralną; wełnę szklaną; 

pokrycia przewodów.  

Wyłączono: materiały do izolacji elektrycznej. 

5650    Materiały do krycia dachów i ścian zewnętrznych 
Włączono: pokrycia dachów (wszystkie materiały), włączając blachę w arkuszach; pokrycia 

pilśniowe; pokrycia faliste; dachówki; gonty.  

Wyłączono: papier smołowany; blachę walcowaną do krycia dachów i ścian; oblicówkę. 

5660    Ogrodzenia, płoty, bramy i ich komponenty 

5670    Komponenty budowlane, prefabrykowane 
Uwaga: wyroby określone jako drewniane są klasyfikowane w klasie 5520. 

Włączono: ramy drzwiowe; ramy okienne; skrzydła okienne; okapy dachowe (rynny); kraty; 

ruszty; żaluzje; stałe wyjścia ewakuacyjne; zamontowane ściany działowe.  

Wyłączono: instalacje hydrauliczne i komponenty związane, takie jak zlewy; płyty ścienne i 

wyroby sklasyfikowane jako meble. 

5675    Materiały konstrukcyjne drewnopodobne oraz pokrewne 
Włączono: drewnopodobne elementy wymiarowe; pokrycia podłóg; specjalne elementy 

toczone i rzeźbione; okleiny drewnopodobne.  

Wyłączono: wyroby stolarskie i okleiny drewniane (klasa 5520 i 5530); wyroby określone jako 

drewniane (klasa 5510). 

5680    Pozostałe materiały konstrukcyjne 
Włączono: rozciągane siatki metalowe pod tynk; maty do lądowania samolotu; maty drogowe. 

58    SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I WYKRYWANIA 

PROMIENIOWANIA KOHERENTNEGO 
Uwaga: grupa nie obejmuje generatorów drgań, które powinny być sklasyfikowane w klasie 

5955 lub 5963; światłowodów, które powinny być sklasyfikowane w grupie 60; modułów 

elektronicznych, które są określane w klasie 5963; kabli elektrycznych; przewodów 

przyłączeniowych i zespołów przewodów elektrycznych, wiązek przewodów i zestawów 

związanych ze sprzętem grupy 58 (patrz klasa 5995). W grupie 58, częściej niż w innych 

grupach, zdarza się, że te same nazwy są wymieniane jako hasła indeksowe w każdej z kilku 

klas. Ponadto ta sama nazwa może pojawić się jako hasło w innej grupie niż 58. Każde takie 

hasło odnosi się do wyraźnie odmiennej części lub zespołu, nawet jeśli różne wyroby mają tą 

samą nazwę. Umieszczenie tych samych nazw w dwu lub więcej klasach wskazuje, że w jednej 

formie, część lub zespół objęty tą samą nazwą, są odpowiednie dla sprzętu objętego jedną klasą, 

a w innej formie, są odpowiednie dla sprzętu objętego inną klasą. Jako przykład może posłużyć 

nazwa wyrobu KODER,CZĘSTOTLIWOŚCI SŁYSZALNEJ, która odpowiada dwóm 



wyraźnie różnym zespołom, z których jeden znajduje zastosowanie w sprzęcie 

kryptologicznym objętym klasą 5810, a drugi w sprzęcie radarowym objętym klasą 5840. 

Konsekwentnie, nazwa KODER,CZĘSTOTLIWOŚCI SŁYSZALNEJ jest hasłem 

wprowadzonym do każdej z tych dwóch klas. Gdy identyfikacja wyrobu przyjmuje nazwę, 

która jest wskazywana w większej liczbie klas niż jedna klasa grupy 58, lub w grupie 58 i innej 

grupie, wtedy wyrób będzie sklasyfikowany w tej samej klasie, co jego zespół wyższego rzędu, 

w sposób określony w Podręczniku procedur federalnego systemu informacji logistycznej 

(FLIS), DoD 4100.39-M. Wyklucza się z tej grupy również sprzęt do transmisji danych i 

łączności, taki jak końcówki, czujniki i inne urządzenia przeznaczone do stosowania w 

konfiguracjach sprzętu automatycznego przetwarzania danych. 

5805    Sprzęt telefoniczny i telegraficzny 

5810    Sprzęt zapewniający bezpieczeństwo łączności i jego komponenty 

5811    Inny sprzęt kryptologiczny i jego komponenty 

5815    Sprzęt dalekopisowy i telefaksowy 
Włączono: aparaty odbiorcze taśmowe i urządzenia dalekopisowe szyfrujące. 

5820    Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej, z wyjątkiem lotniczego 

pokładowego 
Włączono: sprzęt telemetryczny. 

Wyłączono: sprzęt radiowy i telewizyjny typu domowego. 

5821    Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej, lotniczy pokładowy 
Włączono: sprzęt telemetryczny. 

5825    Sprzęt radionawigacji, z wyjątkiem lotniczego pokładowego 
Włączono: urządzenia LORAN; urządzenia SHORAN; urządzenia do określania kierunku. 

5826    Sprzęt radionawigacji, lotniczy pokładowy 
Włączono: urządzenia LORAN; urządzenia SHORAN; urządzenia do określania kierunku. 

5830    Systemy łączności wewnętrznej i nagłośnieniowe, z wyjątkiem 

lotniczych pokładowych 
Włączono: przewodowe systemy audio; systemy biurowe; systemy okrętowe; systemy 

czołgowe. 

5831    Systemy łączności wewnętrznej i nagłośnieniowe, lotnicze pokładowe 

5835    Sprzęt do rejestracji i odtwarzania dźwięku 
Wyłączono: gramofony typu domowego; dyktafony. 

5836    Sprzęt wideo do nagrywania i odtwarzania 
Uwaga: klasa obejmuje i ogranicza się do elektronicznego sprzętu wideo, takiego jak: monitory 

wideo, odbiorniki telewizyjne, kamery, drukarki, urządzenia zapisujące/odtwarzające, 

wykorzystywane z rozmaitym sprzętem łączności. Zawiera także sprzęt towarzyszący: 

oczyszczarki, sklejarki, przewijarki, zwijarki i taśmy przeznaczone do użycia wraz ze sprzętem 

wideo nagrywająco-odtwarzającym. Wyklucza się z tej klasy sprzęt fotograficzny (grupa 67), 

monitory komputerowe automatycznego przetwarzania danych (grupa 70) i sprzęt wideo 



posiadający odbiorniki/nadajniki (właściwie sklasyfikowane w bardziej szczegółowych klasach 

grupy 58). 

5840    Sprzęt radarowy, z wyjątkiem lotniczego pokładowego 
Uwaga: klasa nie obejmuje zespołów i podzespołów radarowych przeznaczonych specjalnie 

do zastosowania w urządzeniach do kierowania ogniem lub pociskami kierowanymi. Włączono 

je do odpowiednich klas grupy 12 lub 14. 

5841    Sprzęt radarowy, lotniczy pokładowy 
Uwaga: klasa nie obejmuje zespołów i podzespołów radarowych przeznaczonych specjalnie 

do zastosowania w urządzeniach do kierowania ogniem lub pociskami kierowanymi. Włączono 

je do odpowiednich klas grupy 12 lub 14. 

5845    Sprzęt hydroakustyczny 
Uwaga: klasa nie obejmuje wyrobów specjalnie przeznaczonych dla sonarowych systemów 

kierowania ogniem. 

Włączono: sprzęt sonarowy; urządzenia do nasłuchu podwodnego; pławy hydroakustyczne; 

wyrzutnie pław hydroakustycznych; głębokościomierze; sprzęt sofarowy. 

5850    Sprzęt łączności działający w zakresie fal świetlnych widzialnych i 

niewidzialnych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie typy sprzętu łączności na podczerwień. Wyklucza się z tej 

klasy zespoły, podzespoły i komponenty sprzętu na podczerwień przeznaczone specjalnie do 

stosowania w systemach kierowania ogniem, systemach pocisków kierowanych, w 

specjalistycznym sprzęcie kontrolno-obsługowym, w sprzęcie noktowizyjnym oraz innych 

typach wyposażenia niełącznościowego. 

Włączono: heliografy. 

5855    Sprzęt noktowizyjny, aktywny i pasywny 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia obrazujące i towarzyszące im urządzenia pomocnicze, ich 

podzespoły i komponenty, wykorzystujące pasywną i/lub aktywną technikę wykrywania, 

obserwacji i identyfikacji terenu oraz obiektów w nocy, jednocześnie pozwalając na pozostanie 

w ukryciu w ciemnościach. Obejmuje wyroby mające wielorakie zastosowanie do zadań takich 

jak kierowanie ogniem i/lub obserwacja nocna, i/lub wykrywanie. Z klasy tej wyłącza się 

wyroby, które bardziej odpowiadają innym klasom w H2. 

Włączono: urządzenia celownicze i obserwacyjne, wykrywacze i lokalizatory celu, zdalne 

systemy obserwacyjne, wykorzystujące promieniowanie cieplne emitowane przez obiekty, 

przetworniki obrazu i wzmacniacze obrazu, fotokomórki oraz inne elementy przeznaczone dla 

sprzętu noktowizyjnego. Oprawki i soczewki używane w sprzęcie na podczerwień również są 

ujęte w tej klasie.  

Wyłączono: optyczne urządzenia celownicze łączące w sobie charakterystyki obserwacji 

zarówno dziennej, jak i nocnej, w ramach integralnego bloku kierowania ogniem oraz 

nienoktowizyjne, przeznaczone do wykorzystania w pociskach kierowanych, łączności lub 

wyposażeniu laboratoryjnym oraz elementy optyczne, takie jak soczewki, pryzmaty i wizjery. 



5860    Urządzenia wywołujące stymulowaną emisję promieniowania 

koherentnego, ich komponenty i wyposażenie 
Uwaga: klasa obejmuje i jest zastrzeżona wyłącznie dla urządzeń, których zasada działania 

oparta jest na wywoływaniu stymulowanej emisji promieniowania oraz odnosi się do 

komponentów towarzyszących i wyposażenia bezpośrednio związanych z technikami 

stymulowania emisji promieniowania koherentnego. Metody wytwarzania promieniowania są 

oparte na wykorzystaniu techniki laserowej (wzmacnianie światła przez stymulowaną emisję 

promieniowania) i maserowej (wzmacnianie mikrofalowe i/lub molekularne przez 

stymulowaną emisję promieniowania). Wyłącznie te wyroby, które są specjalnie przeznaczone 

do wykorzystania stymulowanej emisji promieniowania koherentnego, i nie mające innego 

zastosowania, powinny być zaliczone do tej klasy. Zespoły lub główne systemy zawierające 

takie urządzenia są wyłączone z tej klasy. 

5865    Sprzęt do prowadzenia walki radioelektronicznej, przeciwdziałania 

środkom walki radioelektronicznej oraz zapewniający zdolności szybkiego 

reagowania 
Uwaga: klasa obejmuje i jest zastrzeżona wyłącznie dla pasywnego i aktywnego sprzętu 

elektronicznego, systemów i podsystemów przeznaczonych do ochrony przed lub zmniejszenia 

efektywności użycia energii promieniowania elektromagnetycznego przez przeciwnika, lub 

przeznaczone do zapewnienia efektywnego użycia własnych środków promieniowania energii 

elektromagnetycznej. Obejmuje sprzęt do prowadzenia walki radioelektronicznej, 

przeciwdziałania środkom walki radioelektronicznej, środki wsparcia elektronicznego oraz 

sprzęt szybkiego reagowania i elementy składowe specjalnie przeznaczone do powyższych 

celów, które nie zostały sklasyfikowane w innej klasie. Wyklucza się z tej klasy wyroby 

nieelektroniczne, które są odpowiednio sklasyfikowane w bardziej szczegółowych klasach H2. 

5895    Pozostały sprzęt łączności 
Uwaga: klasa obejmuje pozostały sprzęt łączności, który nie jest klasyfikowany w innych 

bardziej szczegółowych klasach (patrz uwaga dla grupy 58). 

Włączono: modemy.  

Wyłączono: sprzęt do walki radioelektronicznej. 

59    KOMPONENTY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I 

ELEKTRYCZNEGO 
Uwaga: metalowe elementy montażowe ujęte w klasach niniejszej grupy mieszczą w sobie 

specjalistyczne wyroby, takie jak wsporniki, uchwyty, elementy ustalające itp. Wyklucza się z 

tej grupy drobne wyroby metalowe, takie jak wkręty (klasa 5305), śruby (klasa 5306), śruby 

dwustronne (klasa 5307), podkładki (klasa 5310), nity (klasa 5320) i inne powszechne wyroby 

ujęte w bardziej szczegółowych klasach, innych niż w grupie 59. Struktura i indeksy klas 

wskażą miejsce klasyfikacji wyrobów używanych wraz z metalowymi elementami 

montażowymi wyszczególnionymi powyżej. 

5905    Oporniki 
Włączono: oporniki o zmiennej oporności; oporniki regulowane; oporniki nastawne; sieci 

rezystorowe; metalowe elementy do montażu oporników; termistory.  



Wyłączono: druty oporowe. 

5910    Kondensatory 
Włączono: kondensatory filtrów interferencyjnych; metalowe elementy do montowania 

kondensatorów.  

Wyłączono: urządzenia półprzewodnikowe i towarzyszące drobne wyroby metalowe. 

5915    Filtry i obwody 
Uwaga: klasa obejmuje te filtry i obwody, które składają się z kombinacji oporników, 

kondensatorów lub cewek, lecz nie stanowią kombinacji złożonej wyłącznie z oporników (klasa 

5905), kondensatorów (klasa 5910), lub cewek (klasa 5950). 

5920    Bezpieczniki, bezpieczniki termiczne, tłumiki i ochronniki 
Włączono: oprawy bezpiecznikowe; skrzynki bezpiecznikowe; gniazdka bezpiecznikowe; 

bezpieczniki topikowe; bezpieczniki blokowe; ograniczniki prądu; kule wyładowania 

koronowego; odgromniki elektrostatyczne.  

Wyłączono: wyłączniki instalacyjne. 

5925    Wyłączniki instalacyjne 
Włączono: wyłączniki instalacyjne i odłączniki.  

Wyłączono: przekaźniki. 

5930    Przełączniki 
Włączono: przełączniki obrotowe, nożowe, stabilne i chwilowe, przyciskowe, rtęciowe, 

termostatyczne i reagujące na różnicę ciśnień.  

Wyłączono: rozdzielnice elektryczne. 

5935    Łączniki elektryczne 
Włączono: wtyczki; gniazda wtykowe; gniazda wyjściowe, gniazda wtykowe elementów 

elektronicznych i akcesoria towarzyszące.  

Wyłączono: łączniki światłowodowe. 

5940    Ucha, końcówki i listwy zaciskowe 
Włączono: śruby zaciskowe; zaciski baterii; zaciski śrubowe; zaciski pomiarowe.  

Wyłączono: kołpaki elektryczne; zaciski elektryczne; i styki elektryczne. 

5945    Przekaźniki i solenoidy 
Włączono: siłowniki elektromagnetyczne.  

Wyłączono: styczniki. 

5950    Cewki i transformatory 
Włączono: cewki, z wyjątkiem zapłonowych i iskrownikowych; zespoły cewek; dławiki; 

transformatory. 



5955    Oscylatory i kryształy piezoelektryczne 
Włączono: rezonatory krystaliczne, kryształy przetworzone nie zamontowane, sterowane 

oscylatory krystaliczne i niekrystaliczne.  

Wyłączono: sterowane oscylatory krystaliczne i niekrystaliczne, które odpowiadają definicji 

terminu „moduł elektroniczny”, zgodnie z definicją przedstawioną w klasie 5963 oraz definicją 

mikroobwodu. 

5960    Lampy elektronowe i towarzyszące drobne wyroby metalowe 
Włączono: lampy prostownicze; lampy fotoelektryczne; elektronowe lampy wibratorowe.  

Wyłączono: tranzystory; gniazda lamp; lampy rentgenowskie; urządzenia półprzewodnikowe 

i towarzyszące drobne wyroby metalowe. 

5961    Urządzenia półprzewodnikowe i towarzyszące drobne wyroby 

metalowe 
Włączono: zespoły półprzewodnikowe; diody półprzewodnikowe; prostowniki 

półprzewodnikowe; tyrystory półprzewodnikowe; tranzystory; półprzewodniki scalone; 

towarzyszące drobne wyroby metalowe z wyjątkiem gniazd.  

Wyłączono: mikroobwody; urządzenia optoelektroniczne i towarzyszące drobne wyroby 

metalowe. 

5962    Mikroobwody, elektroniczne 
Uwaga: (1) mikroobwód zdefiniowany jest następująco: jest to mały obwód, posiadający dużą 

ekwiwalentną gęstość elementów obwodu, który jest uważany za pojedynczą część złożoną z 

wzajemnie połączonych elementów składowych, umieszczonych i/lub uformowanych na lub w 

jednolitym podłożu, będących w stanie wykonać określone funkcje elektroniczne. Elementy 

mogą być formowane na lub wewnątrz podłoża materiału półprzewodnika; lub mogą składać 

się z warstwy(w) przewodzącej(cych) uformowanej(nych) na podłożu izolacyjnym; mogą być 

też kombinacją jednego lub obu typów z elementami dyskretnymi. 

(2) Określenie „mikroobwód”, jakie przyjęto dla urządzeń tworzących obwody, zawartych w 

tej klasie, jest zastrzeżone wyłącznie dla wyłączenia wyrobów składających się tylko z 

„mikroelementów” połączonych wewnętrznie (elementów zminiaturyzowanych dyskretnych). 

Wyklucza się z tej klasy także wyroby wykonane w formie struktur monolitycznych 

grubowarstwowych lub cienkowarstwowych, które same w sobie nie są funkcjonalnymi 

obwodami elektronicznymi (np. kondensatory, oporniki, tranzystory lub ich „układy”). 

Włączono: urządzenia z układów scalonych; moduły układów scalonych; zintegrowane układy 

elektroniczne: hybrydowe, magnetyczne, molekularne, optoelektroniczne i cienkowarstwowe.  

Wyłączono: pojedyncze elementy obwodu, takie jak kondensatory; oporniki; diody i 

tranzystory; drukowane płytki obwodów i zespoły kart obwodów; filtry i sieci obwodów. 

5963    Moduły elektroniczne 
Uwaga: określenie „moduł elektroniczny”, stosowane w tej klasie, oznacza elektroniczne 

elementy przeznaczone do stosowania w różnych urządzeniach lub wyrobach finalnych, 

zdolnych do sterowania napięciem i/lub natężeniem prądu tak, aby uzyskać wzmocnienie, 

oscylacje, przełączenie lub podobne integralne funkcje elektroniczne. Składa się on ze zbioru 



miniaturowych elementów elektronicznych i/lub części elektronicznych, umieszczonych w 

pojedynczej wymiennej obudowie z gniazdem wtykowym, które także uzupełnia wymagane 

połączenia elektryczne. Moduł zwykle nie podlega demontażowi, jako odmienny od takich 

wyrobów jak ZESPÓŁ KART OBWODÓW i ZESPÓŁ ELEMENTÓW 

ELEKTRONICZNYCH. Moduły te odpowiadają wymaganiom/normom przemysłowym lub 

państwowym, które określają wszystkie parametry fizyczne i elektryczne wymagane w celu 

promowania jednolitości i zapewnienia właściwych osiągów działania. 

Wyłączono: MIKROOBWODY; zespoły przyłączeniowe elektronicznego wyposażenia 

badawczego. 

5965    Słuchawki nagłowne, mikrotelefony, mikrofony i głośniki 

5970    Izolatory elektryczne i materiały izolacyjne 
Włączono: izolatory rur (tube), gałkowe, zaciskowe, naciągowe i wsporcze; izolatory 

przepustowe; izolatory kuleczkowe; taśmy izolacyjne syntetyczne; taśmy izolacyjne płócienne. 

5975    Elektryczne elementy konstrukcyjne i materiały eksploatacyjne 
Włączono: osłony przewodów; linie przewodów naścienne; ramki gniazd; łączniki osłon 

przewodów z dostępem; skrzynki wyjściowe i przyłączeniowe; elementy konstrukcyjne słupów 

elektrycznych, nie klasyfikowane w pozostałych klasach. 

5977    Szczotki elektryczne i elektrody 
Włączono: szczotki do wirującego sprzętu elektrycznego; stosy węglowe szczotek; trzymacze 

do szczotek i obsady; elektrody oświetleniowe.  

Wyłączono: anody; katody; elektrody spawalnicze. 

5980    Urządzenia optoelektroniczne i towarzyszące drobne wyroby 

metalowe 
Włączono: urządzenia i zespoły optoelektroniczne z wyświetlaczami numerycznymi, 

alfanumerycznymi, w postaci symboli lub informacji graficznych, emitery oraz urządzenia 

optoelektroniczne nie wyświetlające, takie jak sprzęgacze, detektory i przełączniki, które 

aktywnie funkcjonują w systemach elektronicznych.  

Wyłączono: elektryczny osprzęt oświetleniowy, lampy i towarzyszące drobne wyroby 

metalowe. 

5985    Anteny, falowody i sprzęt pokrewny 
Włączono: anteny; maszty; wyposażenie wież; tłumiki nastawne; sprzęgacze; linie 

transmisyjne.  

Wyłączono: konstrukcje wieżowe. 

5990    Selsyny i przeliczniki 
Wyłączono: łącza synchroniczne; serwomechanizmy. 

5995    Kable elektryczne, przewody przyłączeniowe i zespoły przewodów 

elektrycznych: sprzętu łączności 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie typy kabli elektrycznych, przewodów przyłączeniowych i 

zespołów oraz zestawów przewodów elektrycznych (i wiązek przewodów), stosowane wraz ze 



sprzętem i komponentami objętymi grupami 58, 59 i 70. Kable elektryczne, przewody 

przyłączeniowe i zespoły oraz zestawy przewodów elektrycznych (i wiązek przewodów) 

stosowane łącznie ze sprzętem ujętym w innych grupach niż grupy 58, 59 i 70, są 

sklasyfikowane w klasie 6150, jeżeli są wielorakiego zastosowania albo zaklasyfikowane są do 

kolejnego zespołu wyższego rzędu mającego zastosowanie dla tej klasy, jeżeli są do tego 

specjalnie przeznaczone. 

Wyłączono: zespoły kabli, światłowodowych. 

5996    Wzmacniacze 
Włączono: wzmacniacze akustyczne, wzmacniacze uzupełniające, wzmacniacze, 

wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze częstotliwości radiowej, 

wzmacniacze sygnału, wzmacniacze obrazu i wzmacniacze magnetyczne. 

Wyłączono: urządzenia wielofunkcyjne, takie jak wzmacniacze detektorowe, wzmacniacze 

miksujące i urządzenia mikroobwodowe. 

5998    Zespoły elektryczne i elektroniczne, płyty, karty i towarzyszące 

drobne wyroby metalowe 
Wyłączono: karty obwodów i zespoły elementów elektronicznych, które mogą być 

identyfikowane z bardziej dokładnie określonymi zatwierdzonymi nazwami wyrobów. 

5999    Pozostałe komponenty elektryczne i elektroniczne 
Włączono: magnesy stałe i elementy magnetostrykcyjne; nakładki, zaciski i styki, elektryczne. 

60    MATERIAŁY ŚWIATŁOWODOWE, KOMPONENTY, 

ZESPOŁY I URZĄDZENIA DODATKOWE 
Uwaga: technika światłowodowa to termin ogólny, przeznaczony do opisania funkcji, gdzie 

energia optyczna (tj. kierowany promień światła/wiązki laserowej) doprowadzony jest do 

innego miejsca za pomocą przewodu wykonanego z włókna szklanego. Grupa obejmuje 

wyroby światłowodowe, takie jak części, materiały i urządzenia stosowane w łączności, 

transmisji danych lub do oświetlania. Wyklucza się z tej grupy urządzenia obrazujące ujęte w 

grupie 65 (medycznej); narzędzia ręczne z grupy 51 oraz przyrządy elektryczne, elektroniczne 

i optyczne objęte grupą 66 (przyrządy). 

6004    Złącza obrotowe 
FSC 6004 ANULOWANA DN. 03.05.95 Złącza obrotowe  

6005    Sprzęgacze, Rozdzielacze i Mieszacze 
FSC 6005 ANULOWANA DN. 03.05.95 Sprzęgacze, Rozdzielacze i Mieszacze  

6006    Tłumiki 
FSC 6006 ANULOWANA DN. 03.05.95 Tłumiki  

6007    Filtry 
FSC 6007 ANULOWANA DN. 03.05.95 Filtry  



6008    Multipleksery/Demultipleksery optyczne 

6010    Przewody światłowodowe 
Uwaga: klasa obejmuje jeden lub więcej pojedynczych przewodów światłowodowych we 

wspólnej osłonie w formie zwoju. Może obejmować przewodniki/kable elektryczne i/lub 

materiały wzmacniające. 

6015    Kable światłowodowe 
Uwaga: Klasa obejmuje jeden lub więcej dyskretnych przewodów światłowodowych ze 

wspólnym pokryciem ochronnym w formie luzem. Może obejmować przewodniki/kable 

elektryczne i/lub materiały wzmacniające. 

6020    Zespoły i wiązki kabli światłowodowych 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby stosowane w łączności i/lub transmisji danych, posiadające 

jeden lub więcej przewodów światłowodowych z obrobionymi końcami lub zakończonych 

końcówkami. Wyklucza się z tej klasy wyroby stosowane do oświetlenia i/lub przekazywania 

obrazu. 

6021    Przełączniki światłowodowe 
Uwaga: klasa obejmuje przełączniki stosowane do wyboru linii w systemach 

światłowodowych. 

6025    Nadajniki optyczne 
FSC 6025 ANULOWANA DN. 03.05.93 Nadajniki optyczne 

6026    Odbiorniki optyczne 
FSC 6026 ANULOWANA DN. 03.05.09 Odbiorniki optyczne 

6029    Wzmacniaki optyczne 
FSC 6029 ANULOWANA DN. 03.05.93 Wzmacniaki optyczne 

6030    Urządzenia światłowodowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby, takie jak nadajniki, odbiorniki, multipleksery, 

demultipleksery, modulatory, demodulatory, wzmacniaki, tłumiki, filtry, scalone obwody 

optyczne itp., stosowane w systemach światłowodowych. 

6031    Zintegrowane układy optyczne 
FSC 6031 ANULOWANA DN. 03.05.95 Zintegrowane układy optyczne 

6032    Źródła światła w układach światłowodowych i fotodetektory 
Włączono: klasa obejmuje diody emitujące światło i diody laserowe oraz fotodetektory 

stosowane w systemach światłowodowych. 

6033    Fotodetektory światłowodowe 
FSC 6033 ANULOWANA DN. 03.05.95 Fotodetektory światłowodowe 

6034    Modulatory/Demodulatory światłowodowe 
FSC 6034 ANULOWANA DN. 03.05.95 Modulatory/Demodulatory światłowodowe 



6035    Urządzenia światłowodowe do przesyłania światła i obrazu 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia światłowodowe stosowane do przesyłania oświetlenia i/lub 

obrazu. Wyklucza się z tej klasy wyroby stosowane w łączności i/lub do przesyłania danych. 

6040    Czujniki światłowodowe 
FSC 6040 ANULOWANA DN. 03.05.95 Czujniki światłowodowe 

6050    Urządzenia pasywne światłowodowe 
FSC 6050 ANULOWANA DN. 03.05.95 Urządzenia pasywne światłowodowe 

6060    Łączniki światłowodowe 
Włączono: wszystkie typy końcówek światłowodowych, takie jak złącza, rozdzielacze, 

sprzęgacze, złącza obrotowe i nieobrotowe, dzielniki, mieszacze, "spawy mechaniczne" itp.  

Wyłączono: złącza elektryczne. 

6070    Wyposażenie światłowodowe i materiały eksploatacyjne 
Uwaga: klasa obejmuje materiały stosowane jako pułapki modów płaszczowych, materiały 

immersyjne i inne pokrewne materiały eksploatacyjne. Wyklucza się z tej klasy elementy 

konstrukcyjne urządzeń i materiały eksploatacyjne wspólne dla zastosowań elektrycznych i 

światłowodowych, które są klasyfikowane w klasie 5975. 

6080    Komplety i zestawy światłowodowe 
Uwaga: klasa obejmuje komplety i zestawy światłowodowe składające się tylko z 

komponentów światłowodowych; komponentów światłowodowych i związanych z nimi części; 

komponentów światłowodowych i związanych z nimi narzędzi; lub komponentów 

światłowodowych, związanych z nimi narzędzi i części. Wyklucza się z tej klasy komplety i 

zestawy narzędziowe, które są klasyfikowane w klasie 5180; zestawy/przyrządy badawcze 

sklasyfikowane w grupie 66; wyroby finalne zestawów/sprzętu, wykorzystujące komponenty 

światłowodowe, które są sklasyfikowane w odpowiedniej klasie sprzętu. 

6099    Pozostałe komponenty światłowodowe 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby światłowodowe, które nie są klasyfikowane w bardziej 

szczegółowych klasach (patrz „Uwaga” do grupy 60). 

61    PRZEWODY ELEKTRYCZNE ORAZ SPRZĘT DO 

WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

6105    Silniki elektryczne 
Wyłączono: rozruszniki do silników. 

6110    Urządzenia do sterowania energią elektryczną 
Włączono: styczniki; regulatory silników; serwomechanizmy mocy; aparaturę łączeniową 

(rozdzielczą); regulatory napięcia.  

Wyłączono: mechanizmy pilota automatycznego; przekaźniki; oporniki. 



6115    Prądnice i zespoły prądotwórcze 
Włączono: zespoły prądotwórcze napędzane silnikiem, turbiną, energią wiatrową i ręcznie oraz 

pomocnicze prądnice lotnicze.  

Wyłączono: zespoły silnikowo-przetwornicowe; zespoły silnikowo-prądnicowe; prądnice 

silnikowe; prądnice akcesoriów silnikowych. 

6116    Zespoły wytwarzania mocy elektrycznej z ogniw paliwowych, ich 

komponenty i wyposażenie 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby przeznaczone do wytwarzania siły elektromotorycznej 

bezpośrednio poprzez chemiczną reakcję typu utlenianie-redukcja. Kompletny zespół 

wytwarzania mocy musi składać się ze zbiorników, pomp i układu sterowania oraz wymaga 

ciągłego, nieprzerwanego dostarczania paliwa ciekłego lub gazowego oraz utleniacza. 

Włączono: kompletne działające zespoły wytwarzania energii elektrycznej z ogniw 

paliwowych; pojedyncze ogniwa paliwowe; zespoły lub moduły pojedynczych ogniw 

paliwowych; komory katalizacyjne ogniw paliwowych; mechanizmy zasilania paliwem; 

podgrzewacze elektrolitu; wymienniki ciepła; i inne specyficzne elementy wewnętrzne, do 

stosowania wyłącznie w zespołach wytwarzania mocy elektrycznej z ogniw paliwowych, 

sklasyfikowane w tej klasie.  

Wyłączono: baterie (klasa 6135); akumulatory (klasa 6140); prądnice i zestawy prądotwórcze 

(klasa 6115); oraz wyroby, którym przypisano bardziej szczegółowe klasy H2. 

6117    Słoneczne systemy energetyczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyroby przeznaczone do bezpośredniej przemiany energii słonecznej 

w energię elektryczną. 

6120    Transformatory: rozdzielnie i elektrownie 
Uwaga: klasa obejmuje transformatory o mocy powyżej 1 kVA. 

Wyłączono: transformatory napięciowe i prądowe. 

6125    Przetwornice elektryczne wirujące 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia wykorzystujące ruch obrotowy do przemiany energii 

elektrycznej jednego rodzaju w drugi (tj. prąd przemienny na prąd przemienny; prąd stały na 

prąd stały; prąd przemienny na prąd stały; prąd stały na prąd przemienny). Wyklucza się z tej 

klasy prądnice elektryczne i zespoły prądotwórcze (klasa 6115). 

Włączono: kompletny sprzęt do ładowania akumulatorów, wirujący; przetwornice o dwóch 

uzwojeniach umieszczonych w tym samym tworniku; zespoły silnikowo-przetwornicowe; 

zespoły silnikowo-prądnicowe; przetwornice fazowe; sprzęt wirujący; przetwornice 

synchroniczne.  

Wyłączono: sprzęt nie wirujący. 

6130    Przetwornice elektryczne nie wirujące 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia wykorzystujące inne sposoby niż ruch obrotowy do 

przemiany energii elektrycznej z jednego rodzaju w drugi (tj. prąd przemienny na prąd 

przemienny; prąd stały na prąd stały; prąd przemienny na prąd stały; prąd stały na prąd 

przemienny). 



Włączono: kompletny sprzęt do ładowania akumulatorów, nie wirujący; zasilacze 

wielorakiego zastosowania.  

Wyłączono: lampy prostownicze (klasa 5960); kryształy prostownicze (klasa 5961); sprzęt 

wirujący (klasa 6125); transformatory (klasa 5950); urządzenia półprzewodnikowe i 

towarzyszące drobne wyroby metalowe (klasa 5961). 

6135    Baterie 
Włączono: ogniwa i baterie suche; baterie jądrowe. 

6140    Akumulatory 
Włączono: ogniwa ładowalne i akumulatory. 

6145    Przewody i kable, elektryczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie zwoje przewodów i kabli elektrycznych. Wyklucza się z tej 

klasy przewody elektryczne i kable o określonej długości albo z końcami obrobionymi albo 

wyposażonymi w końcówki. 

Włączono: izolowane i nie izolowane przewody i kable, takie jak przewody antenowe, kable 

koncentryczne, przewody bezpiecznikowe i opornościowe oraz drut nawojowy.  

Wyłączono: linie transmisyjne częstotliwości radiowej (klasa 5985); kable światłowodowe 

(klasa 6015); zestawy kabli łącznościowych (telekomunikacyjnych) (klasa 5995); zestawy kabli 

do dystrybucji i przesyłania mocy (klasa 6150). 

6150    Pozostały sprzęt do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej 
Włączono: przewody przyłączeniowe i przedłużacze; kable do przesyłania i dystrybucji mocy 

z końcówkami wielorakiego zastosowania; powszechne komponenty wirującego sprzętu 

elektrycznego, takie jak końcówki dzwonkowe i ramki. 

6160    Pozostały osprzęt mocowania baterii oraz wyroby pomocnicze 
Włączono: skrzynki na akumulatory, pokrywy, wykładziny, stojaki, ustalacze i podstawki. 

62    OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY I LAMPY 

6210    Osprzęt elektryczny oświetleniowy, wewnętrzny i zewnętrzny 
Włączono: osprzęt oświetleniowy portów lotniczych, peronów kolejowych, stadionów i ulic.  

Wyłączono: osprzęt oświetleniowy nieelektryczny zewnętrzny; urządzenia sygnalizujące; 

osprzęt nieelektryczny wewnętrzny. 

6220    Lampy elektryczne i osprzęt oświetleniowy pojazdów 
Włączono: lampy i osprzęt oświetleniowy motoryzacyjny, morski, kolejowy i lotniczy.  

Wyłączono: nieelektryczny osprzęt pojazdów. 

6230    Sprzęt oświetleniowy elektryczny, przenośny i ręczny 
Włączono: reflektory szerokostrumieniowe; reflektory poszukiwawcze; reflektory dalekiego 

zasięgu.  

Wyłączono: przenośny i ręczny nieelektryczny sprzęt oświetleniowy; sprzęt sygnałowy i 

alarmowy. 



6240    Lampy elektryczne 
Włączono: lampy fluoroscencyjne; żarówki duże i miniaturowe; diody świecące; lampy 

rtęciowe; lampy sodowe. 

6250    Dławiki, oprawki lamp i zapłonniki lamp 

6260    Sprzęt oświetleniowy, nieelektryczny 
Włączono: latarnie nieelektryczne; ręczne i przenośne lampy karbidowe; świece. 

63    SYSTEMY ALARMOWE, SYGNALIZACYJNE I 

OSTRZEGAWCZE 

6310    Systemy sygnalizacji drogowej 
Wyłączono: sygnalizację kolejową. 

6320    Systemy sygnalizacyjne i alarmowe, okrętowe 

6330    Urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, kolejowe 
Włączono: bariery kolejowe; światła migające; sygnalizatory odstępowe.  

Wyłączono: semafory. 

6340    Systemy sygnalizacyjne i alarmowe statków powietrznych 
Włączono: urządzenia sygnalizacji i ostrzegania o ciśnieniu tlenu; takie jak sygnalizacja 

ostrzegawcza o ciśnieniu powietrza, sygnalizacja ostrzegania załogi samolotu, wysokościowa 

sygnalizacja ostrzegawcza, alarmowe oprzyrządowanie kontrolno-sterownicze, akustyczne 

alarmy o wypuszczaniu podwozia do lądowania. 

Wyłączono: urządzenia ostrzegawcze instalacji olejowej i paliwowej silnika lotniczego. 

6350    Pozostałe systemy alarmowe, sygnalizacyjne i wykrywające stany 

zagrożenia bezpieczeństwa 
Włączono: systemy alarmowe przeciwintruzyjne; nautofony; gongi; kuranty; dzwony; systemy 

alarmowe przeciwwłamaniowe; alarmy przeciwpożarowe; policyjne systemy alarmowe; 

urządzenia dźwiękowe; ręczne alarmy gazowe; wskaźniki mechaniczne wypuszczenia 

podwozia przy lądowaniu; systemy kontroli stanu zabezpieczeń.  

Wyłączono: LORAN; radary; sonary; urządzenia ostrzegawcze instalacji olejowej i paliwowej 

silnika; urządzenia ostrzegawcze instalacji tlenowej statku powietrznego. 

65    SPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, 

STOMATOLOGICZNEGO I WETERYNARYJNEGO 

6505    Leki i preparaty biologiczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie środki przeznaczone do użytku przez ludzi. 

Włączono: wszystkie leki, środki chemiczne i biologiczne o przeznaczeniu medycznym ujęte 

w federalnej ustawie ws. żywności, leków i kosmetyków, w rozdziale monograficznym 

Farmakopei USA, lub w krajowym spisie środków farmaceutycznych, lub w USAN (nazwach 

przyjętych przez USA). Inne kraje mogą stosować swoje własne akty prawne.  



Wyłączono: kosmetyki lecznicze i preparaty toaletowe sklasyfikowane w klasie 6508 oraz 

substancje diagnostyczne „in vitro” i odczynniki klasyfikowane w klasie 6550 oraz leki i 

preparaty biologiczne weterynaryjne (klasa 6509). 

6508    Kosmetyki lecznicze i preparaty toaletowe 
Włączono: kosmetyki lecznicze i preparaty toaletowe, które zostały określone jako leki w 

federalnej ustawie ws. żywności, leków i kosmetyków.  

Wyłączono: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, sklasyfikowane w grupie 85. 

6509    Leki i preparaty biologiczne do użytku weterynaryjnego 
Włączono: wszystkie leki, substancje chemiczne klasy leczniczej i preparaty biologiczne, 

podlegające postanowieniom Departamentu Rolnictwa (weterynaryjne leki i preparaty 

biologiczne), ściśle określone do użytku weterynaryjnego. Inne państwa mogą stosować swoje 

własne akty prawne.  

Wyłączono: leki i preparaty biologiczne określone do użytku przez ludzi (klasa 6505). 

6510    Chirurgiczne materiały opatrunkowe 
Włączono: bandaże, kompresy, opatrunki, gazę, tampony, gąbki chirurgiczne oraz nasączone 

opatrunki chirurgiczne. 

6515    Instrumenty medyczne i chirurgiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 
Włączono: aparaty anestezjologiczne; aparaty do transfuzji krwi; aparaty do terapii tlenowej; 

respiratory; zaopatrzenie ortopedyczne; wkładki ortopedyczne; termometry kliniczne; 

materiały do wykonywania szwów chirurgicznych; aparaty słuchowe; sprzęt weterynaryjny; 

endoskopy światłowodowe.  

Wyłączono: instrumenty okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia; endoskopy niemedyczne. 

6520    Instrumenty stomatologiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 
Włączono: napędy stomatologiczne; wyposażenie laboratorium stomatologicznego; fotele 

stomatologiczne; narzędzia ortodoncyjne; zęby; metale stomatologiczne; materiały ścierne 

stomatologiczne; umeblowanie laboratoriów stomatologicznych. 

6525    Sprzęt obrazujący medyczny, stomatologiczny, weterynaryjny oraz 

materiały eksploatacyjne 
Włączono: rentgenowskie klisze medyczne; sprzęt do przeglądania klisz rentgenowskich; 

sprzęt do wywoływania i obrabiania klisz rentgenowskich oraz materiały eksploatacyjne; 

lampy rentgenowskie; skanery do tomografii komputerowej (CT) i ich wyposażenie; maszyny 

do obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego i ich wyposażenie; skanery do 

emisyjnej tomografii komputerowej (PET) i ich wyposażenie; maszyny do obliczanej i/lub 

bezpośredniej radiografii cyfrowej i ich wyposażenie; skanery ultradźwiękowe i 

echokardiogramy i ich wyposażenie; wyposażenie scyntygraficzne; wyposażenie medycznych 

systemów archiwizacji obrazów i komunikacyjnych (PACS); wyposażenie medyczne do 

obrazowania termicznego; spektroskopowy sprzęt do koherentnej tomografii optycznej (OCT) 

i jego wyposażenie; a także materiały do obrazowania i systemy zapewniania kontrastu, które 

nie są wykorzystywane w innych dziedzinach medycznych.  



Wyłączono: sprzęt obrazujący przemysłowy (rentgenowski, termalny i pozostały); materiały i 

wyposażenie, które może być wykorzystywane w innych dziedzinach medycyny (patrz 

instrumenty medyczne i chirurgiczne, materiały i wyposażenie oraz odzież szpitalna i 

chirurgiczna, a także przedmioty specjalnego przeznaczenia). 

6530    Meble szpitalne, sprzęt, przybory i środki zaopatrzenia 
Włączono: sprzęt ortopedyczny; oświetlenie operacyjne; sprzęt do fizykoterapii; sterylizatory; 

wózki inwalidzkie; nosze; łóżka szpitalne; sprzęt do krępowania. 

6532    Ubiory szpitalne i chirurgiczne oraz pokrewne wyroby specjalnego 

przeznaczenia 
Włączono: wyroby ubraniowe, które są wyłącznie stosowane podczas operacji szpitalnych lub 

w obiektach medycznych lub dentystycznych oraz nie posiadają funkcjonalnego odpowiednika 

w organizacjach federalnych uczestniczących w systemie kodyfikacyjnym NATO.  

Wyłączono: wyroby ubraniowe ogólnego przeznaczenia oraz materiały tekstylne bez atestu. 

6540    Instrumenty okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 
Włączono: maszyny do cięcia i obróbki soczewek okulistycznych; soczewki okulistyczne i 

materiały soczewkowe; oprawki okularów; okulistyczne i instrumenty optometryczne, sprzęt i 

środki zaopatrzenia.  

Wyłączono: maszyny do cięcia i szlifowania soczewek optycznych; zestawy wzierników 

optycznych i usznych; przyrządy chirurgiczne i środki zaopatrzenia, które mogą być stosowane 

przez inne dziedziny medycyny, tj. materiały do wykonywania szwów chirurgicznych, 

poduszeczki do oczu, osłony oczu, przyrządy do przemywania oczu i temu podobne. 

6545    Odtwarzalne polowe zestawy, komplety i wyposażenie medyczne 
Wyłączono: zestawy i komplety, które mogą być logicznie sklasyfikowane w innej klasie 

grupy 65, takie jak komplety ochronne przeciw ukąszeniom owadów; zestawy wzierników 

usznych i optycznych; zestawy testów diagnostycznych „in vitro” itp. 

6550    Substancje, odczynniki, komplety i zestawy diagnostyczne „in vitro” 
Włączono: pomoce do diagnoz „in vitro”, takie jak testowe tabletki, preparaty 

(mikroskopowe), paski, karty i papierki, roztwory, odczynniki; zestawy i komplety 

przeznaczone do przeprowadzenia jakościowych i ilościowych badań specjalistycznych „in 

vitro” próbek, takich jak badania krwi, moczu, kału itp. dla celów pomocy przy diagnozie 

medycznej schorzeń, określaniu dysfunkcji organizmu lub innych nienormalnych stanów.  

Wyłączono: substancje diagnostyczne „in vitro” dające się sklasyfikować w klasie 6505. 

66    PRZYRZĄDY I SPRZĘT LABORATORYJNY 
Uwaga: grupa obejmuje zespoły działające w zakresie podczerwieni (wraz z podzespołami i 

komponentami) przeznaczone specjalnie do użytku jako przyrządy i sprzęt laboratoryjny lub 

wraz z nimi. Do grupy tej zalicza się również komputery (łącznie z zespołami komputerowymi, 

systemami komputerowymi i komponentami) przeznaczone specjalnie do zastosowań w 

przyrządach i sprzęcie laboratoryjnym. 



6605    Przyrządy nawigacyjne 
Włączono: przyrządy do określania azymutu; sekstanty; oktanty; kompasy; ręczne planszety 

radiolokacyjne; podwodny sprzęt rejestrujący; wskaźniki położenia w przestrzeni; mierniki 

kąta znoszenia. 

6610    Przyrządy lotnicze 
Włączono: wskaźniki prędkości powietrznej; wariometry; zakrętomierze z chyłomierzem 

poprzecznym; rurki Pitota; wskaźniki sztucznych horyzontów; żyroskopowe wskaźniki 

położenia.  

Wyłączono: przyrządy nawigacyjne (klasa 6605). 

6615    Mechanizmy autopilota i komponenty pokładowych żyroskopów 

lotniczych 
Uwaga: klasa obejmuje komponenty żyroskopów pocisków kierowanych. Wyklucza się z tej 

klasy kompletne mechanizmy żyroskopowe i komponenty niepokładowych żyroskopów 

lotniczych; wyroby te są klasyfikowane w tych samych klasach, co ich zespoły wyższego rzędu. 

Włączono: regulatory pilotów automatycznych; żyroskopy kontrolujące kierunek, 

utrzymywanie pochylenia, przechylenia i odchylenia oraz hydrauliczne wspomaganie 

żyroskopowego utrzymania płaszczyzny; mechanizmy pokładowych pilotów automatycznych 

lotniczych i okrętowych; sprzęt automatycznej stabilizacji śmigłowca.  

Wyłączono: urządzenia treningowe pilota automatycznego (klasa 6930); mechanizmy pilota 

automatycznego pocisków kierowanych (klasa 1420). 

6620    Przyrządy silnikowe 
Uwaga: klasa nie obejmuje przyrządów, przeznaczonych do stosowania zarówno w silnikach 

jak i urządzeniach innych niż silniki. Powinny być one klasyfikowane w odpowiednich klasach 

grupy 66. 

Włączono: wszystkie przyrządy silnikowe, włączając lotnicze, morskie i pojazdów; wskaźniki 

ciśnienia paliwa; wskaźniki ciśnienia ładowania; wskaźniki ciśnienia oleju; wskaźniki 

mieszanin paliwowych; urządzenia ostrzegawcze silnikowych instalacji paliwowych i 

olejowych. 

6625    Przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i 

elektronicznych 
Uwaga: klasa obejmuje wszystkie „podstawowe” typy przyrządów kontrolnych elektrycznych 

i elektronicznych, takich jak amperomierze, woltomierze, omomierze, mierniki uniwersalne i 

przyrządy podobne, nawet jeśli są specjalnego przeznaczenia. Wyklucza się z tej klasy 

przyrządy kontrolne oznaczone modyfikatorem „z wyjątkiem specjalnego przeznaczenia”, inne 

niż przyrządy „podstawowe”, które są przeznaczone specjalnie do stosowania w broni 

atomowej, do kierowania ogniem, w pociskach kierowanych, pojazdach silnikowych, statkach 

powietrznych lub sprzęcie fotograficznym. Takie specjalistyczne przyrządy kontrolne muszą 

być klasyfikowane w innych klasach. Ta klasa obejmuje sprzęt kontrolny łączności; sprzęt 

kontrolny w zakresie podczerwieni przeznaczony dla łączności oraz specjalistyczny sprzęt do 

obsługi i kontroli noktowizorów. 



Włączono: przewody probiercze i ich zamocowania; przyrządy kontrolne przeznaczone do 

sprzętu łączności; przyrządy kontrolne przeznaczone do użycia ze sprzętem elektronicznym 

klasyfikowanym w dwóch lub więcej grupach.  

Wyłączono: sprzęt do wykrywania, określania i pomiaru natężenia promieniowania. 

6630    Przyrządy do analizy chemicznej 
Włączono: pehametry; analizatory gazów; przyrządy do pomiaru zasadowości; kolorymetry.  

Wyłączono: sprzęt do wykrywania gazów; ręczne alarmy gazowe; chemikalia; substancje i 

odczynniki do diagnoz „in vitro”. 

6635    Sprzęt do badań i kontrolowania właściwości fizycznych 
Włączono: niszczący i nieniszczący sprzęt kontrolny, taki jak defektoskopy fluorescencyjne 

penetracyjne; jednostki diagnozujące magnetyczne; przemysłowe aparaty rentgenowskie; 

przemysłowe filmy rentgenowskie; tensjometry; twardościomierze materiałowe.  

Wyłączono: narzędzia pomiarowe ogólnego przeznaczenia (klasa 5210) oraz precyzyjne 

narzędzia pomiarowe i sprawdziany kontrolne (klasa 5220). 

6636    Komory środowiskowe i sprzęt pokrewny 
Uwaga: klasa obejmuje komory środowiskowe, które są wykorzystywane wyłącznie do 

przeprowadzania badań kontrolnych, w symulowanych warunkach, w celu określenia 

fizycznych uszkodzeń i/lub zmian charakterystyk roboczych sprzętu i komponentów, 

spowodowanych przez wilgotność, zanurzenie, wilgoć, wysokość, wybuch, gwałtowne zmiany 

temperatury, piach i kurz, łatwopalność, szczelność. Komory środowiskowe objęte tą klasą 

dostarczają danych dotyczących okresu przydatności do służby i zachowania różnych wyrobów 

w warunkach równoważnych warunkom służby w rzeczywistych warunkach polowych. 

Włączono: komory; tunele aerodynamiczne; obudowy specjalnie przeznaczone do symulacji 

warunków środowiskowych; wezerometry; fadeometry; specjalistyczny sprzęt i komponenty 

związane wyłącznie z komorami środowiskowymi.  

Wyłączono: prefabrykowane budowle, komory, płyty i elementy składowe ogólnego 

przeznaczenia (klasa 5410); komplety i zestawy klimatyzacyjne do kontroli warunków 

środowiskowych (klasa 4240); wanny (klasa 4510); piece (klasa 7310); piece do wypalania, 

suszenia (klasa 3630); zestawy sprawdzające linie odniesienia w radiosondach (klasa 6660); 

komory dekompresyjne dla nurków (klasa 4220); komory dekompresyjne do treningu 

wysokościowego (klasa 6930); i komory wykorzystywane jako urządzenia szkoleniowe (klasa 

6930); sprzęt sprawdzający i badawczy (klasa 6625); przyrządy do analizy chemicznej (klasa 

6630); przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych (klasa 

6625); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660). 

6640    Sprzęt laboratoryjny i materiały eksploatacyjne 
Włączono: wyroby szklane laboratoryjne; lejki laboratoryjne; piece laboratoryjne; kulki 

szklane; biel laboratoryjna; papier lakmusowy; filtry papierowe; szpilki entomologiczne; wata 

szklana laboratoryjna; meble laboratoryjne z wyjątkiem mebli do laboratorium dentystycznego.  

Wyłączono: przyrządy objęte innymi klasami w grupie 66; wyposażenie laboratorium 

dentystycznego; wagi laboratoryjne; substancje i odczynniki do diagnoz „in vitro”. 



6645    Przyrządy do pomiaru czasu 
Włączono: zegary; urządzenia rejestracji czasu pracy; rejestratory czasu; znaczniki czasu; 

mechanizmy zegarów i zegarków; zegarki ręczne. 

6650    Przyrządy optyczne, sprzęt kontrolny, elementy składowe i 

akcesoria 
Włączono: lornetki; szkła powiększające; mikroskopy; peryskopy; teleskopy; elementy 

optyczne, takie jak soczewki, pryzmaty, wizjery; ławy optyczne i urządzenia towarzyszące; 

endoskopy, światłowodowe (niemedyczne). 

Wyłączono: optyczne przyrządy do kierowania ogniem; optyczne geodezyjne przyrządy 

miernicze; przyrządy fotogrametryczne; oktanty; i sekstanty; optyczne przyrządy zintegrowane 

ze sprzętem kierowania ogniem; przyrządy okulistyczne; kontrolny elektroniczny sprzęt 

światłowodowy; endoskopy medyczne. 

6655    Przyrządy geofizyczne 
Włączono: przyrządy geodezyjne, oceanograficzne i sejsmograficzne. 

Wyłączono: teleskopy. 

6660    Przyrządy i aparatura meteorologiczna 
Włączono: balony meteorologiczne; zestawy radiosond; zestawy sond radarowych. 

6665    Przyrządy i aparatura do wykrywania zagrożenia 
Włączono: sprzęt do wykrywania, określania i pomiaru natężenia promieniowania; sprzęt do 

wykrywania gazu; sprzęt do wykrywania min lądowych.  

Wyłączono: ręczne alarmy gazowe (klasa 6350). 

6670    Wagi 
Włączono: wagi uruchamiane monetami, domowe, przemysłowe, pocztowe i laboratoryjne. 

6675    Przyrządy kreślarskie, geodezyjne i kartograficzne 
Włączono: przyrządy rysunkowe, narzędzia kreślarskie; przymiary rysunkowe inżynieryjne i 

architektoniczne; poziomnice; teodolity z lunetą; przyrządy fotogrametryczne; astrolabium; 

tyczki geodezyjne; stoły topograficzne; wysokościomierze miernicze; teodolity.  

Wyłączono: taśmy miernicze geodezyjne. 

6680    Przyrządy do pomiaru przepływu cieczy i gazów, poziomu cieczy i 

ruchu mechanicznego 
Włączono: przyrządy pływakowe do pomiaru poziomu cieczy; obrotomierze; 

prędkościomierze; przyrządy i aparatura do pomiaru obrotów; wskaźniki przepływu tlenu; 

tachometry, łącznie z tachometrami silnikowymi.  

Wyłączono: przyrządy kombinowane (klasa 6695); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660); 

zawory sterowania automatycznego (grupa 48). 

6685    Przyrządy do pomiaru i kontroli ciśnienia, temperatury i wilgotności 
Włączono: termometry, w tym termometry silnikowe; ciśnieniomierze; próbniki termopary; 

żarówki oporowe.  



Wyłączono: termometry kliniczne (klasa 6515); wyłączniki termostatyczne i funkcjonujące na 

zasadzie różnicy ciśnień (klasa 5930); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660). 

6695    Przyrządy połączone i pozostałe 
Włączono: przyrządy do pomiarów przepływowo-ciśnienieniowych; taksometry; 

dynamometry. 

 

Wyłączono: przyrządy dentystyczne, medyczne, chirurgiczne i weterynaryjne. 

67    SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 
Uwaga: klasa obejmuje komputery (włączając zespoły komputerowe, systemy komputerowe i 

komponenty) specjalnie przeznaczone do użytku ze sprzętem fotograficznym. 

6710    Kamery filmowe 
Włączono: kamery filmowe do wykonywania zdjęć lotniczych i map.  

Wyłączono: kamery telewizyjne nielotnicze (klasa 5820); kamery telewizyjne lotnicze 

pokładowe (klasa 5821); kamery video (klasa 5836). 

6720    Aparaty fotograficzne 
Włączono: aparaty do wykonywania zdjęć lotniczych, map, mikrofilmów, fotokopii i studyjne.  

Wyłączono: aparaty do zdjęć rentgenowskich (klasa 6525) i przemysłowe urządzenia 

rentgenowskie (klasa 6635). 

6730    Fotograficzny sprzęt projekcyjny 
Włączono: ekrany; przeglądarki; rzutniki map fotograficznych; zintegrowane 

przeglądarko/drukarki i systemy przechowywania mikrofilmów oraz wyszukiwania. 

6740    Fotograficzny sprzęt do wywoływania i końcowej obróbki zdjęć 
Włączono: sprzęt do edycji; powiększalniki; suszarki; prasy; drukarki; urządzenia płuczące. 

6750    Materiały fotograficzne 
Włączono: światłoczuły papier fotograficzny; specjalistyczne chemikalia fotograficzne; błony 

filmowe nieobrobione; lampy błyskowe.  

Wyłączono: błony rentgenowskie (klasa medyczna 6525 lub przemysłowa 6635); papier 

elektrograficzny (faksymilowy) do bezpośredniego, elektrostatycznego drukowania lub 

kopiowania (klasa 7530). 

6760    Sprzęt fotograficzny i jego wyposażenie 
Włączono: światłomierze; statywy trójnożne; filtry; dalmierze; fotograficzny osprzęt 

oświetleniowy; obiektywy; specjalistyczny fotograficzny sprzęt badawczy.  

Wyłączono: lampy (żarówki) (klasa 6240); lampy błyskowe (klasa 6750). 

6770    Błony filmowe, obrobione 
Włączono: filmy, nieme i dźwiękowe; błony fotograficzne.  



Wyłączono: błony rentgenowskie (klasa medyczna 6525 lub przemysłowa 6635); filmy 

szkoleniowe i edukacyjne (klasa 6910); mikrofilmy obrobione (klasa 7670). 

6780    Zestawy, komplety i wyposażenie fotograficzne 

68    CHEMIKALIA I PRODUKTY CHEMICZNE 
Uwaga: ogólnie, pojedyncze niemedyczne pierwiastki i związki chemiczne są sklasyfikowane 

w klasie 6810. Kombinacje (lub mieszaniny) związków chemicznych lub chemikaliów, 

przygotowanych w poszczególnych rodzajach cieczy (innych niż woda), są generalnie 

klasyfikowane, zgodnie z zastosowaniem, w klasach innych niż 6810. Przykładowo, 

mieszanina chemiczna DDT jest sklasyfikowana w klasie 6810, podczas gdy DDT w formie 

aerozolu, jako środek owadobójczy, jest sklasyfikowany w klasie 6840 - środki zwalczania 

szkodników i dezynfekcyjne. Podobnie, pozycje zaopatrzenia noszące nazwy niechemiczne, 

takie jak np. WYBIELACZ; ŚRODEK OWADOBÓJCZY,PRZECIW KARALUCHOM; i 

SUBSTANCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZAMARZANIU są ogólnie klasyfikowane zgodnie z ich 

zastosowaniem w klasach innych niż 6810, natomiast odpowiadające im związki chemiczne, 

takie jak roztwór podchlorynu sodowego, chloran i glikol etylowy, są sklasyfikowane w klasie 

6810. Chemikalia medyczne są na ogół klasyfikowane w klasie 6505-Leki i preparaty 

biologiczne; substancje i odczynniki do diagnoz „in vitro” są klasyfikowane w klasie 6550-

Substancje i odczynniki, komplety i zestawy badawcze do diagnoz „in vitro”. Wyklucza się z 

tej grupy ciekłe chemikalia przeznaczone wyłącznie do stosowania jako paliwa napędowe i 

utleniacze. 

6810    Chemikalia 
Włączono: rozpuszczalniki naftowe; związki do zmiękczania wody; materiały garbnikowe, 

naturalne lub syntetyczne; dekstryny i skrobię; żelatyny niejadalne; aceton; chemikalia 

napędowe, luzem, nie przeznaczone wyłącznie do stosowania w pociskach kierowanych.  

Wyłączono: chemikalia medyczne; gazy; dekstryny odlewnicze; chemikalia radiograficzne i 

fotograficzne; substancje i odczynniki do diagnoz „in vitro”. 

6820    Barwniki 
Włączono: barwniki używane w gospodarstwie domowym. 

6830    Gazy sprężone i skroplone 
Włączono: paliwo gazowe.  

Wyłączono: bojowe gazy chemiczne; gazy medyczne; puste pojemniki gazowe oraz ich 

pokrywy, zawory i części zapasowe do zaworów. 

6840    Środki do zwalczania szkodników i dezynfekujące 
Włączono: środki odstraszające owady; środki grzybobójcze; owadobójcze; przeciw 

gryzoniom; chwastobójcze.  

Wyłączono: dezodoranty osobiste. 

6850    Pozostałe specjalistyczne środki chemiczne 
Włączono: środki przeciwdziałające zaparowaniu; środki zwilżające; litograficzne środki 

trawiące i wypłukujące; roztwory do naprawy litograficznego filcu drukarskiego; środki 

przeciwdziałające zamarzaniu. 



69    POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLENIOWE 
Uwaga: grupa obejmuje komputery (włączając zespoły komputerowe, systemy komputerowe i 

ich komponenty), specjalnie przeznaczone do stosowania jako pomoce i urządzenia 

szkoleniowe lub wraz z nimi. 

6910    Pomoce szkoleniowe 
Włączono: makiety; modele przekrojowe; modele wykonane w skali; filmy szkoleniowe; 

pomocnicze mapy szkoleniowe; pomoce szkoleniowe nawigacyjne; pomoce szkoleniowe 

lotniczych przyrządów pilotażowych; pomoce szkoleniowe przyrządów lotniczych; pomoce 

szkoleniowe pojazdów; pomoce szkoleniowe przyrządów silnikowych; pomoce szkoleniowe 

instalacji hydraulicznych; przekroje, makiety lub tylko amunicja podzielona na elementy; 

wyposażenie szkoleniowe normalnie stosowane w pomieszczeniach szkoleniowych.  

Wyłączono: amunicję i broń do musztry, pozoracji, ćwiczeń, zajęć praktycznych lub symulacji. 

6920    Urządzenia szkoleniowe uzbrojenia 
Włączono: trenażery do bombardowania; trenażery do strzelania z dział; cele holowane; cele 

artyleryjskie; zestawy szkoleniowe pocisków kierowanych.  

Wyłączono: drony-cele; drony stosowane do szkolenia, obserwacji, śledzenia pocisku, 

rozpoznania fotograficznego; urządzenia szkoleniowe uzbrojenia atomowego; pomoce 

szkoleniowe; amunicję i broń do musztry, pozoracji, ćwiczeń, zajęć praktycznych lub 

symulacji. 

6930    Urządzenia szkoleniowe do obsługi urządzeń 
Włączono: symulatory lotu; urządzenia szkoleniowe pilota automatycznego; urządzenia 

szkoleniowe pomiaru kąta znoszenia; trenażery astronawigacji; trenażery nawigacji 

zliczeniowej; trenażery do nauki latania i lądowania według przyrządów; trenażery z 

wyświetlaniem terenu; wszystkie urządzenia szkoleniowe do obsługi urządzeń, z wyjątkiem 

łączności i uzbrojenia.  

Wyłączono: pomoce szkoleniowe. 

6940    Urządzenia szkoleniowe łączności 
Włączono: trenażery radarów dla obiektów naddźwiękowych; trenażery radarów 

nawigacyjnych; trenażery radarów wyszukiwania i wykrywania celów; sprzęt do ćwiczeń w 

kodowaniu.  

Wyłączono: pomoce szkoleniowe. 

70    SPRZĘT INFORMATYCZNY (WŁĄCZAJĄC 

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE), OPROGRAMOWANIE 

UŻYTKOWE, MATERIAŁY I SPRZĘT WSPIERAJĄCY 

7010    Konfiguracja systemowa sprzętu informatycznego 
Uwaga: grupa urządzeń ogólnego przeznaczenia, analogowych, cyfrowych lub hybrydowych 

elektronicznych lub elektromechanicznych, które są wzajemnie połączone, aby działać jako 

system. Często nazywa się go systemem informatycznym (IT) lub systemem automatycznego 

przetwarzania danych (ADP), chociaż termin „system” nie jest uważany za definitywny. 



Zawiera on zespół urządzeń w skład których wchodzi centralna jednostka przetwarzająca 

(procesor) (CPU) oraz niezbędne urządzenia wejścia/wyjścia, urządzenia dodatkowe, 

analogowe urządzenia pomiarowe, oprogramowanie użytkowe i/lub oprogramowanie 

sprzętowe niebędne do osiągnięcia wymaganych celów. Obejmuje on także podzespoły i 

jednostki, które zawierają urządzenia wejścia/wyjścia, procesory (CPU) i/lub urządzenia 

dodatkowe lub komponenty, tworzące pojedyncze zespoły lub jednostki. Urządzenie 

specjalnego przeznaczenia wchodzące w skład systemu nie będzie miało wpływu na 

klasyfikację podstawowego zespołu lub jednostki. 

7020    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, 

komputer), analogowa 
Uwaga: termin analog to odzwierciedlenie jednej formy warunków fizycznych istniejących w 

drugiej formie (tj. poziom rtęci w rurce odzwierciedla temperaturę w termometrze; położenie 

kątowe wskazówki reprezentuje wartość prędkości na prędkościomierzu). Klasa ta obejmuje 

wyłącznie centralne jednostki przetwarzające dane wejścia jako elektryczne odpowiedniki 

warunków fizycznych, takich jak przepływ, temperatura, ciśnienie, położenie kątowe lub 

napięcie elektryczne, i wykonujące obliczenia poprzez operowanie tymi odpowiednikami 

elektrycznymi w celu otrzymania wyników potrzebnych do dalszego wykorzystania. 

7021    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, 

komputer), cyfrowa 
Uwaga: termin cyfrowy odnosi się do odzwierciedlenia dyskretnych liczb, symboli i znaków 

alfabetycznych poprzez wstępnie określoną, zakodowaną kombinację impulsów elektrycznych. 

Klasa ta obejmuje wyłącznie centralne jednostki przetwarzające, przyjmujące informacje 

odzwierciedlone przez impulsy cyfrowe. Ściśle mówiąc, urządzenie zdolne do wykonywania 

sekwencji operacji arytmetycznych i logicznych (program) nie tylko na danych, lecz w 

programie zawartym w jego pamięci wewnętrznej bez interwencji operatora. 

7022    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, 

komputer), hybrydowa 
Uwaga: termin hybryda odnosi się do kombinacji zdolności analogowych i cyfrowych, 

określonych w klasach 7020 i 7021, ze zdolnością ich przekształcania, wymaganą dla 

komunikacji wewnętrznej. 

7025    Informatyczne urządzenia wejścia/wyjścia oraz urządzenia pamięci 
Uwaga: klasa obejmuje urządzenia stosowane do kontrolowania i przekazywania informacji 

do i z komputera (z modyfikatorami). Urządzenie wejścia jest stosowane do przekazywania 

danych i poleceń do komputera. Urządzenie wyjścia jest stosowane do przekazywania wyników 

przetworzenia przez komputer do urządzeń peryferyjnych informatycznych lub 

automatycznego przetwarzania danych. Urządzenia wejścia/wyjścia łączą obydwie funkcje w 

tym samym urządzeniu. Klasa obejmuje również drukarki, monitory, jednostki napędowe 

dysków (magnetyczne, optyczne i magnetooptyczne), jednostki napędowe taśm, końcówki, 

jednostki wprowadzania i przekazywania danych. Klasa obejmuje także urządzenia optycznych 

dysków kompaktowych (CD), stosowanych dla przechowywania i odczytywania danych i 

oprogramowania sprzętowego. 



7030    Oprogramowanie informatyczne 
Uwaga: oprogramowanie jest to szereg instrukcji lub poleceń w formie odpowiedniej do 

przyjęcia przez CPU, przeznaczone do spowodowania, aby skonfigurowany sprzęt 

informatyczny lub sprzęt automatycznego przetwarzania danych wykonywał działanie lub 

działania; lub odbierał dane w formie możliwej do przetworzenia i poddania działaniu przez 

komputer. 

Włączono: programy systemowe, takie jak systemy operacyjne, asemblery, kompilatory, 

standardowe programy wykonawcze, interpretery, translatory; programy użytkowe, takie jak 

programy sortujące/łączące, programy do konwersji mediów, programy obsługowo-

diagnostyczne, programy aplikacyjne, takie jak listy płac, wykazy zapasów i programy analiz 

inżynieryjnych.  

Wyłączono: programy zaprojektowane według specyfikacji państwowych, aby spełnić 

wymagania poszczególnego użytkownika lub do stosowania ze sprzętem automatycznego 

przetwarzania danych odpowiednio sklasyfikowanymi w ramach innej grupy niż 70. 

Wyłączono również instrukcje obsługi i instrukcje dla programistów, odpowiednio 

sklasyfikowane w grupie 76. 

7035    Informatyczny sprzęt wspierający 
Uwaga: klasa obejmuje różne urządzenia i towarzyszące urządzenia kontrolne, przeznaczone 

do stosowania w kombinacji lub w połączeniu z konfiguracją sprzętu informatycznego (IT) lub 

sprzętu automatycznego przetwarzania danych (ADP), lecz same nie stanowią części tej 

konfiguracji. Sprzęt wspierający IT lub ADP obejmuje sprzęt do testowania, certyfikowania i 

czyszczenia taśm magnetycznych; sprzęt do testowania, certyfikowania i czyszczenia pakietów 

dyskowych; sprzęt do obsługi taśm, przewijacze, sklejarki i nawijarki, regeneratory kart. 

Zalicza się również do tej klasy kompletne jednostki i komponenty sprzętu dodatkowego 

ogólnego przeznaczenia, dostępnego na rynku, który nie jest ściśle przeznaczony do 

zastosowania jako część systemu, takiego jak system broni, system sterowania, system 

cyfrowego przetwarzania zobrazowania, system rakietowy, system łączności lub nawigacji. 

Zalicza się również systemy wsparcia sterowania i komponenty nie przeznaczone do 

stosowania w procesie sterowania operacjami, takimi jak operacje obróbki w obrabiarkach 

automatycznych, w których przepływ, ciśnienie, temperatura lub inne parametry są 

kontrolowane przez regulacje przyrządów w obrabiarkach automatycznych i procesach 

obróbki. 

7040    Sprzęt do kart perforowanych 
Włączono: maszyny układające, klawiaturowe dziurkarki kart, maszyny tablicujące; maszyny 

sprawdzające; urządzenia reprodukcyjne; dziurkarki sumaryczne, sortowniki; czytniki kart.  

Wyłączono: maszyny uruchamiane kartami przeznaczone do stosowania w automatycznym 

przetwarzaniu danych. 

7042    Mini- i mikrokomputery jako urządzenia sterujące 
Włączono: mini- lub mikrokomputery stosowane jako urządzenia sterujące, tam gdzie 

technologia komputerowa ma zasadnicze znaczenie w sterowaniu, monitorowaniu, mierzeniu i 

zarządzaniu procesami, urządzeniami, przyrządami i innym sprzętem.  



Wyłączono: mini- i mikrokomputery stosowane jako urządzenia sterujące, które są konkretnie 

przeznaczone do stosowania w nadrzędnych systemach i/lub stanowią ich integralną część, np. 

lotniczych systemach kierowania ogniem, obrabiarkach sterowanych numerycznie, sprzęcie 

drukarskim ze sterowaniem sekwencyjnym, przyrządach pomiarowych ruchu, sprzęcie 

biurowych systemów informacyjnych itp. 

7045    Informatyczne materiały eksploatacyjne 
Uwaga: klasa obejmuje opaski pieczętujące do taśm informatycznych lub automatycznego 

przetwarzania danych, szpule i koncentratory, pojemniki do przenoszenia, kanistry itp. Zalicza 

się tu również wszystkie nie zapisane nośniki magnetyczne, przeznaczone do stosowania w 

sprzęcie IT lub ADP, takie jak taśmy magnetyczne, wyjmowane pakiety dysków, karty 

magnetyczne, kasety i dyskietki, a także dyski optyczne stosowane do przechowywania danych. 

7050    Komponenty informatyczne 
Uwaga: klasa obejmuje zespoły komponentów informatycznych lub automatycznego 

przetwarzania danych będących częściami analogowych, cyfrowych i hybrydowych urządzeń 

przetwarzania danych. Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których odpowiednie są bardziej 

konkretne klasy. H2 będzie regulować klasyfikację tych wyrobów, które są dopuszczone do 

klasyfikacji tylko w pojedynczej klasie. 

71    MEBLE 

7105    Umeblowanie mieszkań 
Włączono: sprężyny łóżkowe typu otwartego (całe z metalu); krzesła składane; meble 

kempingowe; lustra ścienne i typu meblowego; stojaki popielniczek.  

Wyłączono: szpitalne łóżka i sprężyny łóżkowe; popielniczki; materace; sprężyny łóżkowe 

typu skrzyniowego (pokryte materiałem tekstylnym). 

7110    Umeblowanie biurowe 
Włączono: szafki kartotekowe; sejfy; umeblowanie poczt; umeblowanie szkolne; tablice 

szkolne.  

Wyłączono: sejfy do ochrony dentystycznych klisz rentgenowskich; sprzęt rejestracji obrazu. 

7125    Szafki, schowki, skrzynie, regały i półki 
Włączono: szafki kuchenne; półki przegrodowe.  

Wyłączono: szafki na buty; szafki kartotekowe. 

7195    Pozostałe umeblowanie i osprzęt 
Włączono: meble wykonane z kamienia, gliny i betonu; meble audytoryjne i teatralne; meble 

biblioteczne; stanowiska kasjerskie. 

72    WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ 

MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH 

7210    Wyposażenie mieszkań 
Włączono: wyposażenie domu tekstylne, plastikowe, papierowe, gumowe i z innych 

materiałów; prześcieradła, poduszki, koce i inne artykuły pościelowe; lepy na owady; obrusy; 



ręczniki; kilimki; materace; sprężyny łóżkowe typu skrzyniowego (pokryte materiałem); 

zestawy łóżkowe zawierające sprężyny łóżkowe i materace.  

Wyłączono: wykładziny podłogowe; zasłony; draperie; serwetki papierowe; serwetki 

papierowe ozdobne; sprężyny łóżkowe typu otwartego (całe z metalu). 

7220    Wykładziny podłogowe 
Włączono: linoleum; płytki gumowe i asfaltowe; dywany; dywaniki; chodniki.  

Wyłączono: maty podłogowe pojazdów. 

7230    Draperie, markizy i rolety 
Włączono: zasłony; specjalne drobne wyroby metalowe i uchwyty do zasłon, draperii, żaluzji 

i rolet okiennych. 

7240    Pojemniki użytkowe do pomieszczeń mieszkalnych i handlowych 
Włączono: pojemniki na odpadki; pojemniki zraszaczy; kosze na ubrania; kosze domowe; 

pojemniki gospodarcze tekstylne. 

7290    Pozostałe wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i handlowych 
Włączono: zestawy kominkowe; wazy i urny; domowe maszyny do szycia. 

73    SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA 

POSIŁKÓW 

7310    Sprzęt do gotowania, pieczenia i podawania posiłków 
Uwaga: klasa obejmuje sprzęt do podgrzewania i/lub studzenia stosowany przy wystawianiu i 

podawaniu żywności. 

Włączono: stoły podgrzewające i/ lub studzące, stacjonarne i przenośne; wózki do serwowania 

posiłków; polowe i ruchome piece do pieczenia; tostery; formy metalowe do wafli; ruszty do 

pieczenia; lotniczy, morski i kolejowy sprzęt specjalny do gotowania potraw; urządzenia z 

integralną częścią podgrzewającą; szafy i gabloty wystawowe typu kawiarnianego; saturatory 

z wodą sodową; dozowniki mleka, wody i/ lub lodów; lady z zimną żywnością; kombinowany 

sprzęt grzewczo-chłodzący do podawania żywności; urządzenia do nasycania dwutlenkiem 

węgla; i inne typy urządzeń chłodzących do obsługi i wystawiania żywności powszechnie 

używane w kawiarniach, stołówkach i halach kuchennych, i temu podobne.  

Wyłączono: wózki inne niż obsługowe; sprzęt chłodniczy do sklepów komisowych lub 

spożywczych; lodówki o przeznaczeniu handlowym, profesjonalnym i naukowym; poidła 

automatyczne; (patrz klasa 4110 dla wyrobów wyłączonych z klasy 7310). 

7320    Sprzęt kuchenny i urządzenia użytku domowego 
Włączono: zmywarki do naczyń; krajalnice; miksery do żywności; wózki gospodarcze 

przeznaczone specjalnie do stosowania w kuchni i jadalni.  

Wyłączono: zlewozmywaki; wózki obsługowe (patrz klasa 7310 dla wózków do serwowania 

posiłków). 



7330    Naczynia i przybory kuchenne ręczne 
Włączono: kotły i garnki; patelnie; otwieracze do puszek; tarki; przyrządy do ucierania 

żywności; tasaki; termosy, dzbanki.  

Wyłączono: przyrządy z integralnymi jednostkami grzewczymi; noże; widelce; łyżki. 

7340    Sztućce 
Włączono: noże; widelce; łyżki; noże myśliwskie. 

7350    Naczynia stołowe 
Włączono: porcelanę i stołowe wyroby ceramiczne; wyroby szklane; papierowe tacki i kubki. 

7360    Zestawy, komplety, wyposażenie i moduły do przygotowywania i 

podawania posiłków 

74    MASZYNY BIUROWE, SYSTEMY PRZETWARZANIA 

TEKSTU I SPRZĘT DO OBRÓBKI OBRAZU 

7420    Maszyny księgujące i liczące 
Włączono: maszyny księgujące i kalkulatory elektroniczne.  

Wyłączono: maszyny systemu kart perforowanych; maszyny lub urządzenia, które mogą być 

stosowane do rozwiązywania różnych problemów poprzez wewnętrzną realizację serii 

instrukcji, nie ograniczone tylko do określonych funkcji uruchamianych przez naciśnięcie 

klawisza, lecz sterowane językiem przetwarzania danych ogólnego przeznaczenia. 

7430    Maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania 
Włączono: maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania z wbudowanymi 

funkcjami elektrycznymi/ elektronicznymi, takimi jak wykonywanie marginesów, nagłówków, 

używanie tabulatorów, centrowanie i czynności pokrewne.  

Wyłączono: maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania przeznaczone 

pierwotnie do stosowania jako składniki ADPE lub stosowane jako programowalne przez 

użytkownika, i które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań poprzez wewnętrzną 

realizację serii instrukcji nie ograniczonych tylko do określonych funkcji uruchamianych przez 

naciśnięcie klawisza, lecz sterowanych językiem przetwarzania danych ogólnego 

przeznaczenia. 

7435    Biurowe urządzenia informatyczne 
Włączono: systemy sterowane przez mini- i mikrokomputery, przeznaczone szczególnie do 

programowalnego przetwarzania danych przez użytkownika w zastosowaniach aplikacji 

biurowych; podłączane urządzenia peryferyjne; maszyny do pisania z automatycznym 

powtarzaniem; maszyny do pisania z możliwością edycji tekstu i maszyny do pisania z 

możliwością wizualnej edycji tekstu na wyświetlaczu.  

Wyłączono: ADPE ogólnego przeznaczenia, które są przeznaczone zasadniczo do 

zastosowania poprzez wewnętrzną realizację serii instrukcji nie ograniczonych tylko do 

określonych funkcji uruchamianych przez naciśnięcie klawisza, lecz sterowanych językiem 

przetwarzania danych ogólnego przeznaczenia, do przetwarzania danych w różnych 



zastosowaniach, takich jak zarządzanie finansami, logistyczne, naukowe, związane z łącznością 

itp. 

7450    Maszyny biurowe do rejestracji i odtwarzania głosu 
Włączono: dyktafony; maszyny do transkrypcji; urządzenia kombinowane dyktafonów i 

maszyn do transkrypcji.  

Wyłączono: urządzenia łączności do rejestracji i odtwarzania dźwięku. 

7460    Sprzęt do rejestracji obrazu 
Włączono: sprzęt do rejestracji obrazu z napędem ręcznym i elektrycznym; stacjonarne i 

obrotowe wizualne katalogi; elementy składowe specjalnego przeznaczenia, takie jak stojaki 

ekspozycyjne, osłony, ograniczniki przewodów i kanałów; tablice sterujące; regały na 

segregatory; urządzenia i systemy przeznaczone do automatycznego przechowywania i 

wyszukiwania wydrukowanych dokumentów. Dla automatycznych systemów przetwarzania 

mikroform posiadających integralną przeglądarkę lub przeglądarkę/drukarkę, patrz klasa 6730. 

7490    Pozostałe maszyny biurowe 
Włączono: urządzenia adresujące; maszyny do operacji czekowych; maszyny liczące monety; 

maszyny pocztowe; maszyny do operacji walutowych.  

Wyłączono: ostrzarki ołówków; zszywacze biurowe; sprzęt kopiujący. 

75    URZĄDZENIA I ARTYKUŁY BIUROWE 

7510    Artykuły biurowe 
Włączono: kredki; gumki do wycierania; segregatory; atrament; atrament do drukarek; 

spinacze do papieru; ołówki; obsadki do piór i stalówki; linijki biurowe; materiały plastyczne; 

taśmy samoprzylepne.  

Wyłączono: urządzenia biurowe; pióra wieczne; pędzle artystyczne; materiały piśmiennicze 

papierowe; formularze; ołówki mechaniczne. 

7520    Urządzenia biurowe i akcesoria 
Włączono: dywizorki; pióra wieczne i biurkowe zestawy piszące; ostrzarki do ołówków; 

dziurkacze do papieru; zszywacze biurowe; akcesoria artystyczne, takie jak sztalugi, aerografy; 

suwaki logarytmiczne. 

7530    Materiały piśmiennicze i formularze 
Włączono: formularze firmowe; książki rejestrów; formularze obliczeń pomiarowych; karty do 

elektrycznych maszyn księgujących; formularze zatwierdzone do stosowania w indywidualnie 

określonych typach działalności państwowej.  

Wyłączono: formularze zatwierdzone do szerokiego stosowania w działalności państwowej. 

7540    Formularze znormalizowane 
Włączono: wyłącznie formularze znormalizowane zatwierdzone do szerokiego stosowania na 

szczeblu państwowym poprzez organizacje (instytucje) rządowe uprawnione do tego (takie jak 

Główny Urząd Statystyczny oraz podobne instytucje w innych krajach NATO).  



Wyłączono: formularze zatwierdzone do stosowania w indywidualnie określonych typach 

działalności państwowej. 

76    KSIĄŻKI, MAPY I INNE WYDAWNICTWA 

7610    Książki i broszury 
Włączono: techniczne i nietechniczne książki i broszury; przepisy; instrukcje obsługi; 

instrukcje techniczne.  

Wyłączono: arkusze i teczki z nutami; periodyki; biblie. 

7630    Gazety i periodyki 

7640    Mapy, atlasy, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz globusy 
Wyłączono: mapy do celów szkoleniowych. 

7641    Mapy lotnicze, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty 

geodezyjne 

7642    Mapy hydrograficzne, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz 

produkty geodezyjne 

7643    Mapy topograficzne, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz 

produkty geodezyjne 

7644    Mapy cyfrowe, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty 

geodezyjne 

7650    Rysunki i ich specyfikacje 
Włączono: specyfikacje rządowe, wojskowe i departamentowe. 

7660    Arkusze i teczki z nutami 
Wyłączono: śpiewniki kościelne. 

7670    Mikrofilmy obrobione 

7690    Pozostałe materiały drukowane 
Włączono: kalkomanie; plakaty drukowane; etykiety drukowane.  

Wyłączono: arkusze i teczki z nutami. 

77    INSTRUMENTY MUZYCZNE, GRAMOFONY I 

ODBIORNIKI RADIOWE TYPU DOMOWEGO 

7710    Instrumenty muzyczne 
Uwaga: klasa obejmuje tylko kompletne instrumenty muzyczne. Zespoły urządzeń, części, 

urządzenia przyłączane lub akcesoria przeznaczone do stosowania w instrumentach 

muzycznych lub wraz z nimi są klasyfikowane w innych klasach. 

Wyłączono: gramofony; odbiorniki radiowe; odbiorniki telewizyjne. 

7720    Części i akcesoria instrumentów muzycznych 
Włączono: futerały na instrumenty; pulpity muzyczne; kamertony stroikowe. 



7730    Gramofony, odbiorniki radiowe i telewizyjne typu domowego 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie kompletne gramofony, odbiorniki radiowe i telewizyjne 

typu domowego. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia przyłączane lub 

akcesoria stosowane w ww. urządzeniach lub wraz z nimi są klasyfikowane w innych klasach. 

Włączono: zestawy kombinowane.  

Wyłączono: gramofony uruchamiane monetami; magnetofony drutowe i taśmowe. 

7735    Części i akcesoria gramofonów, odbiorników radiowych i 

telewizyjnych typu domowego 
Włączono: zestawy zdalnego sterowania.  

Wyłączono: baterie (klasa 6135/6140), ładowarki baterii (klasa 6130), słuchawki (klasa 5965), 

mikrofony (klasa 5965), adaptery/zasilacze (klasa 6130) i głośniki (klasa 5965). 

7740    Płyty gramofonowe 
Wyłączono: płyty gramofonowe do celów szkoleniowych. 

78    SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY 

7810    Sprzęt rekreacyjny i sportowy 
Włączono: sprzęt baseballowy; sprzęt koszykarski; rękawice bokserskie; maski szermiercze; 

przybory wędkarskie z wyjątkiem stosowanych w rybołówstwie; piłki ręczne; hokejowe 

nakolanniki ochronne.  

Wyłączono: odzież lekkoatletyczną i sportową. 

7820    Gry, zabawki i produkty wyposażone w kółka 
Włączono: wózki dziecięce; warcaby; wózki dla lalek; lalki; karty do gry; rowerki; komplety 

rękodzielnicze nie klasyfikowane w innych klasach. 

7830    Sprzęt rekreacyjny i przybory gimnastyczne 
Włączono: zjeżdżalnie; huśtawki; wyposażenie parków rozrywki i strzelnic rekreacyjnych; 

wyposażenie placów gier i zabaw; stoły i wyposażenie do gry w bilard; wyposażenie sal 

gimnastycznych. 

79    SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 

7910    Sprzęt do polerowania podłóg i odkurzania 
Włączono: domowy i przemysłowy sprzęt odkurzający; urządzenia do czyszczenia dywanów.  

Wyłączono: odkurzacze samobieżne i montowane na przyczepach. 

7920    Miotły, szczotki, mopy i gąbki 
Włączono: ściągaczki wody do szyb; miotełki.  

Wyłączono: szczotki do włosów; szczoteczki do zębów; pędzle malarskie i artystyczne. 

7930    Środki i preparaty czyszczące i polerujące 
Włączono: proszki czyszczące; mieszaniny piorące; detergenty; mydła nietoaletowe; środki 

polerujące i woski samochodowe i domowe.  



Wyłączono: mydła do golenia; mydła toaletowe; środki do szorowania; środki do końcowego 

polerowania wyrobów metalowych; detergenty chirurgiczne. 

80    PĘDZLE, FARBY, ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I 

KLEJE 

8010    Farby, domieszki, pokosty, lakiery bezbarwne i wyroby pokrewne 
Włączono: farby wodne; farby olejne i lateksowe; sykatywy; farby podkładowe; lakiery; środki 

do gruntowania; pigmenty do barwienia; bejca; terpentyny; zmywacze farby.  

Wyłączono: aceton; szpachla do drewna i ścian. 

8020    Pędzle do malowania i pędzle artystyczne 
Wyłączono: aerografy 

8030    Środki konserwujące i masy uszczelniające 
Włączono: preparaty ognioodporne; preparaty wodoodporne; preparaty odporne na działanie 

warunków atmosferycznych; pasty do smarowania pasów; środki przeciwzatarciowe; preparaty 

doszczelniające i nabłyszczające; kit; szpachle do drewna i metalu.  

Wyłączono: środki konserwujące żywność. 

8040    Kleje 
Włączono: kleje; kleje roślinne; klejonki; cementy klejące. 

81    POJEMNIKI, OPAKOWANIA I ŚRODKI DO 

PAKOWANIA 
Uwaga: skrzynie; futerały; pudełka; beczki; torby lub inne pojemniki specjalnie przeznaczone 

do przechowywania zestawów, kompletów, wyposażenia lub indywidualnych wyrobów (z 

urządzeniami dołączanymi lub częściami, lub bez nich) dla ich ochrony, gdy nie są używane, 

lub dla wygody użytkownika, są klasyfikowane w tej samej klasie, co wyroby, do których są 

przeznaczone lub w odpowiednich innych klasach. Jednakże, gdy skrzynie, futerały, pudełka, 

beczki, torby lub inne pojemniki służą głównie jako kontenery transportowe, są klasyfikowane 

w grupie 81. 

8105    Torby i worki 
Włączono: pokrowce transportowe i ochronne; wkładki do toreb i worków; torby wysyłkowe 

tekstylne i z papieru laminowanego; zamknięcia do toreb i worków. 

8110    Zbiorniki cylindryczne, puszki i bańki 
Włączono: beczki; baryłki; kubły transportowe i do przechowywania; tubki; tuby pocztowe i 

tuby na dokumenty; zamknięcia do opakowań cylindrycznych i puszek. 

8115    Pudełka, kartony i skrzynki kratowe 
Włączono: pudełka na buty; skrzynki na piwo; pudełka na pigułki; skrzynie na pianina; 

skrzynie na silniki; skrzynie na lotnicze celowniki bombowe.  

Wyłączono: pudełka specjalne, opakowania i kontenery przeznaczone zasadniczo do 

transportu, przechowywania i przeładunku amunicji, broni jądrowej, materiałów 

wybuchowych, pocisków kierowanych, bojowych środków chemicznych; i kontenery 



naprawialne/wielokrotnego użytku specjalnie przeznaczone do sprzętu specjalistycznego, takie 

jak: kontenery do wysyłania i składowania komponentów statków powietrznych, pojazdów 

kosmicznych, pojazdów samochodowych, okrętów, naziemnego sprzętu łączności. 

8120    Butle gazowe handlowe i przemysłowe 
Uwaga: klasa obejmuje puste handlowe i przemysłowe butle gazowe oraz ich kołpaki, zawory 

i części zamienne do zaworów. 

Wyłączono: butle napełnione gazem i wyroby związane z systemami dozowania gazu i gazu 

płynnego, zarówno ruchome, jak i zainstalowane. Wszystkie komponenty zainstalowanego 

systemu dozowania gazu są klasyfikowane według „zastosowania” lub „funkcji” sprzętu 

finalnego, dla którego są przeznaczone. 

8125    Butelki i słoje 
Włączono: dzbanki i gąsiory transportowe; ampułki. 

8130    Bębny do zwijania i szpule 

8135    Opakowania i materiały do pakowania luzem 
Włączono: papier do owijania; papier odporny na wilgoć; wełnę drzewną do opakowań; 

watolinę do pakowania; papier falisty; taśmy ściskające, taśmy mocujące; przywieszki 

transportowe; taśmy z papieru gumowanego; przegrody; wkładki skrzyniowe; włókno cięte do 

pakowania; druty ściskające; wkładki amortyzujące.  

Wyłączono: substancje klejące; folię aluminiową inną niż dla celów opakowania i 

przetwarzania żywności. 

8140    Skrzynie, opakowania i specjalne pojemniki do amunicji i broni 

jądrowej 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie pojemniki i osprzęt przeznaczone do przechowywania, 

przeładunku i transportu amunicji, materiałów wybuchowych i bojowych środków 

chemicznych. 

Włączono: wszystkie pojemniki specjalnego przeznaczenia do przechowywania i transportu 

pocisków kierowanych, głównych sekcji pocisków rakietowych, głowic bojowych pocisków 

rakietowych i innych komponentów pocisków kierowanych.  

Wyłączono: pojemniki ogólnego przeznaczenia, pojemniki wielokrotnego 

użytku/naprawialne, służące do transportu i przechowywania, przeznaczone specjalnie dla 

komponentów statków powietrznych, pojazdów kosmicznych, pojazdów samochodowych, 

okrętów i naziemnego sprzętu łączności. 

8145    Specjalistyczne pojemniki do transportu i przechowywania 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie pojemniki wielokrotnego użytku i naprawialne, specjalnie 

przeznaczone do transportu i przechowywania sprzętu specjalistycznego, tj. pojemniki do 

transportu i przechowywania komponentów statków powietrznych, pojazdów kosmicznych, 

pojazdów samochodowych, okrętów, naziemnego sprzętu łączności itp. 

Włączono: komponenty o specjalnym przeznaczeniu (nigdzie dotychczas nie klasyfikowane), 

właściwe dla specjalistycznych pojemników do transportu i przechowywania, zgodne z 

ograniczeniami tej klasy.  



Wyłączono: pojemniki ogólnego przeznaczenia; pojemniki specjalnie przeznaczone dla 

amunicji, broni jądrowej, materiałów wybuchowych, bojowych środków chemicznych i 

komponenty pocisków kierowanych. Wyłączono również z tej klasy wyroby, dla których jest 

odpowiednia bardziej specyficzna klasyfikacja. Struktura i indeksy klas określą klasyfikację 

tych wyrobów z dopuszczeniem do sklasyfikowania tylko w jednej klasie. 

8150    Pojemniki do przewozu towarów 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie pojemniki znormalizowane przez Międzynarodową 

Organizację Standaryzacyjną (ISO), przeznaczone do ułatwiania powtarzalnego przewozu 

towarów za pomocą wielorakich środków transportu bez pośredniego przeładowywania. 

Włączono: pojemniki ogólnego użytku, do suchych materiałów luzem, klasy amunicyjnej, 

kontenery dedykowane, termiczne, z otwartym wiekiem, platformy, zbiorniki i kontenery do 

transportu powietrznego i naziemnego.  

Wyłączono: pojemniki wielokrotnego użytku/naprawialne, specjalnie przeznaczone dla 

komponentów statków powietrznych, pojazdów kosmicznych, pojazdów samochodowych, 

okrętów, i sprzętu łączności naziemnej. Także wyklucza się specjalne skrzynie/pudła, 

opakowania i pojemniki przeznaczone zasadniczo do transportu, przechowywania i 

przeładunku amunicji, broni jądrowej, materiałów wybuchowych, pocisków kierowanych i 

bojowych środków chemicznych. 

83    MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRA, FUTRA, 

MATERIAŁY RZEMIEŚLNICZE DO PRODUKCJI ODZIEŻY 

I OBUWIA, NAMIOTY I FLAGI 

8305    Tkaniny tekstylne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie tekstylia luzem. Wyklucza się z tej klasy wyroby wstępnie 

skrojone lub ukształtowane, ograniczając tym sposobem ich użyteczność do określonych 

zastosowań. Takie wyroby są klasyfikowane w tej samej klasie, co wyrób lub wyroby, dla 

których są przeznaczone, względnie w innej właściwej klasie. 

Włączono: materiały brezentowe; włókna z tworzyw sztucznych; materiały filcowe; tkaniny 

sieciowe z włókiem sztucznych i tekstylnych; ceraty; odpady tekstylne.  

Wyłączono: dywany i wykładziny podłogowe. 

8310    Przędza i nici 

8315    Galanteria i materiały rzemieślnicze do produkcji odzieży 
Włączono: guziki; szpilki krawieckie; igły; poduszki naramienne; hafty; wzory artystyczne do 

haftowania i wyszywania artystycznego; siatki na włosy; komplety przyborów do szycia.  

Wyłączono: przędzę; nici; sprzączki ogólnego przeznaczenia. 

8320    Materiały wyścielające i wypychające 
Włączono: przetworzone pierze i puchy; przetworzony mech hiszpański; watolinę bawełnianą; 

kapok.  

Wyłączono: nie przetworzone pierze i puch. 



8325    Materiały futrzarskie 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały futrzarskie luzem. Wyklucza się z tej klasy 

wyroby wstępnie skrojone lub ukształtowane, ograniczając tym sposobem ich użyteczność do 

określonych zastosowań. Wyroby takie są klasyfikowane w tej samej klasie, co wyrób lub 

wyroby, dla których są przeznaczone, względnie w innej właściwej klasie. 

Włączono: płaty skóry szyte na krzyż; worki; błamy; maty futrzane. 

8330    Skóra 
Włączono: skóry odzieżowe; skóry lakierowane; skóry na rękawiczki; skóry na obuwie; skóry 

tapicerskie; skóry przemysłowe.  

Wyłączono: skóra na pasy; materiały obuwnicze. 

8335    Materiały obuwnicze i do wykrawania podeszw 
Włączono: napiętki; fleki; sznurowadła obuwnicze; kopyta szewskie i podeszwy z 

protektorem; ozdobne sprzączki obuwnicze i kokardy. 

8340    Namioty i płachty 
Uwaga: dopasowane pokrowce specjalnie zaprojektowane do stosowania ze specyficznymi 

pojedynczymi typami wyposażenia są wyłączone z tej klasy i powinny być klasyfikowane w 

tych samych klasach, co wyroby, dla których są przeznaczone, względnie w innej właściwej 

klasie. 

Włączono: szpilki namiotowe; maszty namiotowe; pokrowce wielorakiego przeznaczenia z 

materiałów tkanych lub innych, nie przeznaczone do stałego zamocowania. 

8345    Flagi i proporce 
Włączono: flagi sygnalizacyjne; drzewce flagowe; wzory sygnałów flagowych; maszty 

flagowe; samochodowe drzewce flagowe; pachołki; pasy do trzymania drzewca flagowego; 

flagi semaforowe. 

84    ODZIEŻ, WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE, INSYGNIA 

I BIŻUTERIA 
Uwaga: tam, gdzie znajdzie to zastosowanie, wyroby odzieżowe przeznaczone do użytku 

zarówno przez mężczyzn jak i kobiety powinny być klasyfikowane we właściwej klasie odzieży 

męskiej. 

8405    Odzież wierzchnia, męska 
Włączono: wojskowe i niewojskowe mundury; odzież wierzchnią cywilną; nakrycia głowy; 

odzież roboczą (zwykłą bez zabezpieczeń); koszule; spodnie; kurtki.  

Wyłączono: wyroby objęte innymi klasami, takie jak ubrania o specjalnym przeznaczeniu; 

hełmy stalowe i z tworzywa sztucznego; odzież ochronną; rękawice; obuwie. 

8410    Odzież wierzchnia, damska 
Włączono: mundury wojskowe i niewojskowe; ubrania cywilne; nakrycia głowy; ubrania 

robocze (zwykłe bez zabezpieczeń); koszule; spódnice; bluzki.  



Wyłączono: wyroby objęte innymi klasami, takie jak ubrania specjalnego przeznaczenia; 

hełmy stalowe i z tworzywa sztucznego; odzież ochronną; rękawice; obuwie. 

8415    Odzież specjalnego przeznaczenia 
Uwaga: klasa obejmuje konwencjonalne lotnicze zestawy ubraniowe, zimowe, letnie i 

przejściowe oraz ich komponenty. Wyklucza się z tej klasy specjalistyczne zestawy lotnicze 

ochronne, przeciwprzeciążeniowe, kompensacyjne i ich specjalistyczne komponenty. 

Włączono: nakrycia głowy o specjalnym przeznaczeniu, włączając hełmy, z wyjątkiem 

kuloodpornych; ubiory zabezpieczające i ochronne; ubiory sportowe; rękawice 

zabezpieczające, bojowe, ochronne i robocze; ubrania ochronne dla członków załóg na 

pokładach okrętów podwodnych; komponenty ubiorów lotniczych do wykorzystania w 

zestawach specjalistycznych i konwencjonalnych.  

Wyłączono: rękawice sportowe; obuwie ciężarowców; obuwie ochronne; pancerze osobiste; 

specjalistyczne ubrania szpitalne i chirurgiczne. Wyłączono ubrania o specjalistycznym 

przeznaczeniu kuloodpornym. Klasa ta będzie zawierać wspólne komponenty dla wyrobów 

kuloodpornych i konwencjonalnych. 

8420    Męska bielizna dzienna i nocna 

8425    Damska bielizna dzienna i nocna 
Włączono: gorsety, pasy. 

8430    Obuwie męskie 
Włączono: obuwie gumowe; obuwie ciężarowców; obuwie ochronne; obuwie ochronne dla 

członków załóg na pokładach okrętów podwodnych. 

8435    Obuwie damskie 
Włączono: obuwie gumowe; obuwie ciężarowców; obuwie ochronne. 

8440    Pończosznictwo, rękawicznictwo i dodatki ubraniowe, męskie 
Włączono: chusteczki do nosa; szelki; podwiązki; paski; rękawice do ubiorów wyjściowych; 

legginsy typu niezabezpieczającego. 

8445    Pończosznictwo, rękawicznictwo i dodatki ubraniowe, damskie 
Włączono: chusteczki do nosa; podwiązki; paski; apaszki; torebki damskie; rękawiczki do 

ubiorów wyjściowych; legginsy typu niezabezpieczającego. 

8450    Ubiory dziecięce i niemowlęce oraz dodatki 
Włączono: obuwie; odzież wierzchnią; nakrycia głowy; rękawiczki; bieliznę dzienną; bieliznę 

nocną. 

8455    Odznaki i insygnia 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie wyroby zakładane lub noszone przez osoby. 

Wyłączono: insygnia nie przeznaczone dla osób. 

8457    Biżuteria 
Włączono: wyroby jubilerskie; kamienie szlachetne oszlifowane; sztuczną biżuterię, naturalne 

kamienie szlachetne i kamienie ozdobne oszlifowane.  



Wyłączono: zegarki; zegary; zastawę stołową; przyrządy naukowe; artykuły toaletowe; 

artykuły dla palaczy; diamenty przemysłowe. 

8460    Bagaż 
Włączono: kuferki; teczki; kufry; walizki.  

Wyłączono: worki marynarskie; torby żołnierskie 

8465    Wyposażenie indywidualne 
Włączono: torby żołnierskie; worki marynarskie; pasy amunicyjne; pasy na pistolety; kajdanki; 

nosidła; śpiwory; plecaki; plecaki ze stelażem; okulary przeciwsłoneczne; narty; buty 

śniegowe; szable z pochwami.  

Wyłączono: artykuły toaletowe; sprzęt stołówkowy; pojemniki ogólnego użytku z tkaniny. 

8470    Pancerz, osobisty 
Włączono: ubiory specjalistyczne stosowane jako pancerz osobisty.  

Wyłączono: wszystkie rodzaje ubiorów specjalistycznych lotniczych i akcesoria, które mogą 

zawierać właściwości kuloodporne jako funkcję dodatkową. Wyłącza się ubiory 

specjalistycznego przeznaczenia, których główne przeznaczenie jest inne niż ochrona przed 

pociskami. 

8475    Ubrania specjalistyczne lotnicze i akcesoria 
Włączono: wyklucza się z tej klasy specjalistyczne zestawy lotnicze ochronne, 

przeciwprzeciążeniowe, kompensacyjne i ich specjalistyczne komponenty, włączając hełmy 

ochronne bezciśnieniowe, urządzenia do ochrony oczu i wyroby do ochrony przed hałasem.  

Wyłączono: konwencjonalne lotnicze zestawy ubraniowe, zimowe, letnie, przejściowe i ich 

komponenty; komponenty przeznaczone do stosowania w specjalistycznych i 

konwencjonalnych lotniczych zestawach ubraniowych. 

85    PRZYBORY TOALETOWE 
Uwaga: wyklucza się z tej grupy medyczne kosmetyki i preparaty toaletowe, które zostały 

określone jako leki, zgodnie z Ustawą Federalną ws. Żywności, Lekarstw i Kosmetyków. Dla 

medycznych kosmetyków i preparatów toaletowych właściwa jest klasa 6508. 

8510    Perfumy, preparaty toaletowe i pudry 
Włączono: wody kolońskie; kosmetyki; dezodoranty; depilatory; wody toaletowe. 

8520    Mydło toaletowe, preparaty do golenia i do higieny jamy ustnej 
Włączono: pasty do zębów; mydła do golenia.  

Wyłączono: mydła medyczne. 

8530    Przybory toaletowe osobiste 
Włączono: szczotki do włosów; szczotki do paznokci; pilniczki do paznokci; szczoteczki do 

zębów; przybory do manicure i pedicure; brzytwy i ostrza.  

Wyłączono: nici dentystyczne. 



8540    Produkty toaletowe papierowe 
Włączono: chusteczki do twarzy; papierowe przykrycia deski toaletowej; papier toaletowy; 

serwetki papierowe; serwetki ozdobne.  

Wyłączono: dozowniki ręczników; papierowe talerze i kubki. 

87    ZAOPATRZENIE ROLNICZE 

8710    Pasza i karma dla zwierząt 
Włączono: siano; karmę przemysłową; słomę; karmę dla zwierząt w ogrodach zoologicznych. 

8720    Nawozy 
Włączono: nawozy naturalne i sztuczne; mchy torfowe; obornik zwierzęcy. 

8730    Nasiona i szkółki sadzonek 
Włączono: kwiaty cięte 

88    ZWIERZĘTA ŻYWE 

8810    Zwierzęta żywe hodowane dla celów pozyskania żywności 

8820    Zwierzęta żywe hodowane dla celów innych niż pozyskanie żywności 

89    WYŻYWIENIE 
Uwaga: wyroby żywnościowe, które są specjalnie sporządzane do celów dietetycznych, są 

klasyfikowane w klasie 8940. Żywność niedietetyczna, nawet jeśli posiada tą samą 

zatwierdzoną nazwę pozycji, co odpowiadająca jej żywność dietetyczna, jest klasyfikowana w 

klasach innych niż 8940. 

8905    Mięso, drób i ryby 
Włączono: ptactwo łowne; skorupiaki; kiszki do kiełbas 

8910    Wyroby mleczarskie i jaja 
Włączono: lody; kremy mrożone; lody w proszku; podpuszczka; sorbety mleczne; napoje 

mrożone. 

8915    Owoce i warzywa 
Włączono: fasola gotowana; soki. 

8920    Pieczywo i produkty zbożowe 
Włączono: mąkę; produkty mączne; produkty zbożowe; makarony. 

8925    Cukier, słodycze i orzechy 
Włączono: cukierki; gumę do żucia; miód; syrop klonowy. 

8930    Dżemy, galaretki i przetwory owocowe 

8935    Zupy i buliony 

8940    Żywność dietetyczna specjalna i żywność specjalnie przygotowana 
Włączono: żywność dla niemowląt; chipsy ziemniaczane; ciasto przygotowane do obróbki 

termicznej i nadzienie do ciast. 



8945    Oleje i tłuszcze jadalne 

8950    Przyprawy i produkty pokrewne 
Włączono: sosy do sałatek; przyprawy korzenne; przyprawy; zaprawy smakowe; drożdże; 

oliwy. 

8955    Kawa, herbata i kakao 
Włączono: kawa zbożowa; yerba mate; cykoria. 

8960    Napoje, bezalkoholowe 
Włączono: napoje bezalkoholowe; napoje mrożone. 

8965    Napoje alkoholowe 
Włączono: piwo; whisky; wino; likiery.  

Wyłączono: wina mszalne i lecznicze gatunki brandy, whisky i wina. 

8970    Zapakowana żywność 
Włączono: racje pakowane i żelazne racje żywnościowe; paczki z żywnością i rzeczami użytku 

osobistego. 

8975    Wyroby tytoniowe 
Włączono: tabakę; papierosy; cygara. 

91    PALIWA, SMARY, OLEJE I WOSKI 

9110    Paliwa stałe 
Włączono: kostki do podgrzewania racji żywnościowych; drewno opałowe; węgiel drzewny; 

brykiety; koks.  

Wyłączono: torf. 

9130    Materiały napędowe ciekłe i paliwa na bazie ropy naftowej 
Uwaga: klasa obejmuje materiały napędowe ciekłe o zawartości ropy naftowej 50% lub 

większej. 

Włączono: wszystkie benzyny lotnicze; paliwa do silników odrzutowych JP-1, 3, 4 i 5; benzyny 

(wszystkich typów i klas) do pojazdów bojowych i motoryzacyjnych; materiały napędowe 

ciekłe luzem; materiały napędowe ciekłe o określonej ilości i jakości umieszczone w 

pojemnikach wielokrotnego użytku.  

Wyłączono: materiały napędowe stałe; materiały napędowe ciekłe umieszczone w 

pojemnikach jednorazowego użytku, stosowane jako wkłady w układach napędowych 

pocisków rakietowych jako ich części integralne. 

9135    Materiały napędowe ciekłe i utleniacze, na bazie chemicznej 
Uwaga: klasa obejmuje materiały napędowe ciekłe zawierające 50% składników chemicznych 

lub więcej. 

Włączono: ciekłe chemikalia przeznaczone wyłącznie do wykorzystania jako paliwa napędowe 

i utleniacze; materiały napędowe ciekłe luzem; materiały napędowe ciekłe w określonych 

ilościach i o określonej jakości umieszczone w pojemnikach wielokrotnego użytku.  



Wyłączono: chemikalia wielorakiego zastosowania, takie jak: azot techniczny, amoniak 

techniczny; alkohol furfurylowy techniczny; aminobenzen techniczny; paliwa napędowe stałe; 

paliwa napędowe ciekłe, umieszczone w pojemnikach jednorazowych, stosowane jako wkłady 

do systemów napędowych pocisków rakietowych jako ich części integralne. 

9140    Oleje napędowe i opałowe 
Włączono: lekkie paliwo do palników; paliwo do silników Diesla; naftę; oleje asfaltowe 

specjalne typu wojskowego; paliwa specjalne i klasy ciężkiej do napędu turbin okrętowych; 

paliwa ciężkie do palników wg specyfikacji federalnej; paliwo bunkrowe klasy handlowej „C”; 

paliwa ciężkie i inne paliwa czarne (typu kotłowego); oleje oświetleniowe. 

9150    Oleje i smary: chłodząco-smarujące, smarne i hydrauliczne 
Włączono: wazelinę z wyjątkiem wazeliny ujętej w Farmakopei USA (USP).  

Wyłączono: środki zapobiegające korozji; środki zapobiegające zacieraniu; wazelinę ujętą w 

Farmakopei USA (USP). 

9160    Pozostałe woski, oleje i tłuszcze 
Włączono: woski pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i naftowego; tłuszcz z wełny 

(lanolina); łój; oleje morskie; olej kokosowy; surowce do produkcji mydła; olejki eteryczne z 

wyjątkiem ujętych w Farmakopei USA (USP) lub Narodowym Receptariuszu USA (NF).  

Wyłączono: oleje i tłuszcze jadalne; woski używane w gospodarstwie domowym i 

samochodowe. 

93    MATERIAŁY PRZETWORZONE NIEMETALOWE 

9310    Papier i karton 
Włączono: papier książkowy; papier gazetowy; karton; materiały papierowe luzem.  

Wyłączono: papier falisty; papier pakowy; tekturę budowlaną; tekturę izolacyjną; materiały 

piśmiennicze; papier konstrukcyjny; ręczniki papierowe; chusteczki do twarzy; książki 

formularzowe; pojemniki; etykiety transportowe i identyfikacyjne. 

9320    Materiały przetworzone gumowe 
Włączono: przetworzone materiały gumowe naturalne i syntetyczne, takie jak płyty gumowe, 

kształtki gumowe konstrukcyjne, paski. 

9330    Materiały przetworzone z tworzyw sztucznych 
Włączono: octan celulozy i inne tworzywa sztuczne; sztaby, pręty, arkusze, paski.  

Wyłączono: kable światłowodowe. 

9340    Materiały przetworzone szklane 
Włączono: szklane pręty (rod), pręty (bar) i rury; przedformy szkła optycznego; szkło 

konstrukcyjne i budowlane; bloki szklane.  

Wyłączono: izolatory (klasa 5970); przedformy szkła okulistycznego (klasa 6540) oraz kable 

światłowodowe (klasa 6015 i klasa 6615). 



9350    Materiały ogniotrwałe i materiały posiadające warstwę ogniotrwałą 

9390    Pozostałe materiały przetworzone, niemetalowe 
Włączono: podstawowe materiały przetworzone z korka; materiały przetworzone azbestowe; 

mika przetworzona; minerały stosowane w nauce i technice (cięte, lecz nie oprawione); wyroby 

garncarskie; katgut i wormgut; włókno pochodzenia roślinnego do wyrobu szczotek; bagassa. 

94    SUROWCE NIEMETALOWE 

9410    Surowce pochodzenia roślinnego 
Włączono: surowce do produkcji przypraw; surowce pochodzenia roślinnego do produkcji 

leków; surowce do produkcji perfum; tytoń nieprzetworzony. 

9420    Włókna pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego 
Włączono: włókna bawełniane, wełniane, jedwabne, z włosia końskiego, sztucznego jedwabiu 

i nylonu. 

9430    Rozmaite surowce pochodzenia zwierzęcego, niejadalne 
Włączono: pierze i puch nieprzetworzone; kość słoniową; szczecinę; skóry surowe i skóry 

futerkowe nie wyprawione. 

9440    Rozmaite surowce pochodzenia rolniczego i leśnego 
Włączono: ziarna zbożowe; surowce cukrownicze; kauczuk surowy. 

9450    Odpady niemetalowe, z wyjątkiem tekstylnych 

95    METALOWE PRĘTY (BAR), BLACHY I 

KSZTAŁTOWNIKI 

9505    Druty, do zastosowań nieelektrycznych 
Uwaga: klasa ta zawiera wyłącznie materiały luzem. Materiały specjalistyczne powinny być 

klasyfikowane w bardziej odpowiednich klasach. Drut to cienki, giętki wyrób metalowy o 

ciągłej długości, zwykle o przekroju kołowym. 

Włączono: drut do zastosowań nieelektrycznych luzem.  

Wyłączono: druty posiadające oporność elektryczną lub przewodność znamionową (klasa 

6145). 

9510    Pręty (bar) i pręty (rod) 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Wyroby specjalnego przeznaczenia 

powinny być ujęte w bardziej odpowiednich klasach: 

a. pręty (bar) są to wydłużone elementy metalowe o prostych jednorodnych przekrojach, zwykle 

prostokątnych, okrągłych lub sześciokątnych, produkowane metodą kucia lub walcowania na 

gorąco, znane jako pręty (bar) do obróbki. 

b. pręty (rod) są cienkimi, okrągłymi prętami (bar) metalowymi, różnicowanymi przez 

parametry rozmiarów, wyszczególnionymi w definicji nazwy wyrobu. 

Włączono: metalowe pręty (bar) i pręty (rod).  



Wyłączono: pręty (bar) żeliwne (klasa 9640); pręty (rod) do wyrobu drutów (klasa 9640); 

blachówka (klasa 9640); pręty (rod) gwintowane (klasa 5306); pręty (rod) rowkowane (klasa 

5340). 

9515    Płyty, blachy, taśmy, folia i płatki 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Wyroby specjalistyczne powinny zostać 

sklasyfikowane w bardziej odpowiedniej klasie. Klasa obejmuje wyroby podobne do siebie - 

płaskie, zwykle z metalu walcowanego, różniące się od siebie jedynie ze względu na parametry 

wymiarowe, podane w definicjach nazw wyrobu. 

Włączono: płyty pancerne; blachy czarne; płyty podłogowe; płatki; arkusze i taśmy 

perforowane; blachy na podkładki.  

Wyłączono: taśmy do bel; opaski ściskające (klasa 8135); płyty naprawcze (klasa 5340); płyty 

montażowe (klasa 5340); płyty teowe (klasa 5340). 

9520    Kształtowniki konstrukcyjne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Wyroby specjalistyczne powinny zostać 

sklasyfikowane w bardziej odpowiednich klasach. Klasa obejmuje wyroby zwykle 

wykorzystywane w budynkach, mostach i konstrukcjach podobnych, takie jak belki dwuteowe, 

kątowniki itp. 

Włączono: kształtowniki o wymiarze pręta (bar) (poniżej 3 cali); metalowe pale i palowania, 

kątowniki; ceowniki; teowniki; zetowniki.  

Wyłączono: płyty, blachy i taśmy (klasa 9515). 

9525    Druty do zastosowań nieelektrycznych, na bazie metali nieżelaznych 
Wyłączono: druty posiadające określony zakres oporności lub przewodności elektrycznej. 

9530    Pręty (bar) i pręty (rod), na bazie metali nieżelaznych 

9535    Płyty, blachy, taśmy i folia, na bazie metali nieżelaznych 
Włączono: płatki; arkusze i taśmy perforowane. 

9540    Kształtowniki konstrukcyjne, na bazie metali nieżelaznych 
Włączono: kątowniki; ceowniki; teowniki; zetowniki 

9545    Płyty, blachy, taśmy, folia i druty, z metalu szlachetnego 
Włączono: pręty (bar); płatki; taśmy; pręty (rod); rury.  

Wyłączono: metale szlachetne do użytku dentystycznego. 

96    RUDY, MINERAŁY I ICH PRODUKTY PIERWOTNE 

9610    Rudy 
Uwaga: klasa ta obejmuje wyłącznie materiały luzem. Ruda to materiał występujący w 

środowisku naturalnym, z którego otrzymuje się minerały o wartości ekonomicznej. 

Włączono: boksyt; rudy żelaza; rudy ołowiu; rudy metali szlachetnych; rudy metali 

radioaktywnych; rudy cynku. 



9620    Minerały, naturalne i syntetyczne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Minerały to substancje występujące w 

naturze, posiadające charakterystyczny skład chemiczny, który może być wyrażony za pomocą 

formuły. 

Włączono: gliny i inne rodzaje ziem; mikę; azbesty; ropę naftową; grafit.  

Wyłączono: żwir (klasa 5610); piasek (klasa 5610); materiały ścierne (klasa 5350); glinę 

ogniotrwałą (klasa 9350). 

9630    Materiały stanowiące dodatki do metali 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Materiały stanowiące dodatki metali do 

innych metali to te, które dodawane są do metali w celu polepszenia ich charakterystyk zgodnie 

z wymaganiami (np. ołów dodawany do stali w celu polepszenia skrawalności). 

Włączono: dodatki do stopów (aluminium, antymon, miedź i inne).  

Wyłączono: dodatki inhibitorowe do paliw (klasa 6850). 

9640    Produkty pierwotne i półwyroby stalowe i żelazne 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. 

a. produkty pierwotne to surowe niewykończone wlewki; gąski, które wymagają obróbki 

wstępnej, aby stały się użyteczne. 

b. półwyroby to produkty pierwotne, które zostały wstępnie obrobione do stanu, który wymaga 

dalszych procesów produkcyjnych, aż do uzyskania użytecznego stanu finalnego. 

Włączono: wlewki; gąski; kęsy; kęsiska kwadratowe; pręty (bar) żeliwne; pręty (rod) do 

produkcji drutów; blachówka; wstęgi na rury; kęsy okrągłe do wyrobu rur (tube) bez szwu. 

9650    Formy do obróbki wstępnej i formy pośrednie, na bazie metali 

nieżelaznych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem: 

a. formy do obróbki wstępnej są to surowe niewykończone wlewki, gąski, które wymagają 

obróbki wstępnej, aby stały się użyteczne. 

b. formy pośrednie to produkty pierwotne, które zostały wstępnie obrobione do stanu, który 

wymaga dalszych procesów produkcyjnych, aż do uzyskania użytecznego stanu finalnego. 

Włączono: wlewki; kęsiska płaskie. 

9660    Formy pierwotne metali szlachetnych 
Uwaga: klasa obejmuje wyłącznie materiały luzem. Formy podstawowe są to surowe 

niewykończone wlewki, gąski, które wymagają obróbki wstępnej, aby stały się użyteczne i 

wykonane są z metali szlachetnych. 

Włączono: sztaby; wlewki. 



9670    Złom żelazny i stalowy 

9680    Złom nieżelazny 

99    POZOSTAŁE 

9905    Znaki, wyposażenie wystaw reklamowych i tabliczki identyfikacyjne 
Włączono: znaki elektryczne; tablice znakowe; gabloty wystawowe; manekiny i inne formy 

wystawowe; znaki drukowane; etykietki doczepne i plakietki identyfikacyjne ogólnego 

przeznaczenia, nieosobowe; tabliczki i etykietki doczepne do zastosowań specjalnych. 

9910     

9915    Wyroby kolekcjonerskie i/lub wyroby historyczne 
Włączono: antyki; artefakty; monety; znaczki pocztowe; unikalne książki; kolekcjonerskie 

dzieła sztuki i/lub klejnoty historyczne; biżuteria i oszlifowane kamienie szlachetne; wyroby 

historii naturalnej. 

9920    Artykuły dla palących i zapałki 
Włączono: zapalniczki; płyn do zapalniczek; urządzenia do przepychania fajek; popielniczki; 

pojemniki na wyroby tytoniowe; bibułka do zwijania papierosów.  

Wyłączono: popielniczki i zapalniczki specjalnie zaprojektowane do instalacji w lub na 

sprzęcie. 

9925    Sprzęt, wyposażenie i zaopatrzenie kościelne 
Włączono: szaty; ołtarze; zestawy komunijne; kandelabry kościelne; kielichy eucharystyczne; 

patery; obrusy ołtarzowe; rzeźby kościelne; wino mszalne. 

9930    Pomniki nagrobkowe; wyposażenie i zaopatrzenie cmentarzy i 

kostnic 
Włączono: nagrobki; grobowce; urny pochówkowe; trumny; skrzynie pochówkowe; 

zaopatrzenie zakładów pogrzebowych; pomniki; uszczelniane pojemniki do transportu trumien.  

Wyłączono: karawany; chłodziarki do kostnic. 

9999    Pozostałe wyroby 
Włączono: wyłącznie te wyroby, których nie można sklasyfikować w żadnych istniejących już 

klasach. 

 

  



WYKAZ GRUP I KLAS W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM 

 

3612    Addytywne maszyny przemysłowe i wyposażenie 

3461    Akcesoria maszyn do wtórnej obróbki metali 

6140    Akumulatory 

13      AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE 

1305    Amunicja kalibru do 30 mm 

1320    Amunicja kalibru powyżej 125 mm 

1310    Amunicja kalibru powyżej 30 mm do 75 mm 

1315    Amunicja kalibru powyżej 75 mm do 125 mm 

1395    Amunicja pozostała 

5985    Anteny, falowody i sprzęt pokrewny 

6720    Aparaty fotograficzne 

7660    Arkusze i teczki z nutami 

4510    Armatura wodociągowa i akcesoria 

7510    Artykuły biurowe 

9920    Artykuły dla palących i zapałki 

3550    Automaty sprzedające i urządzenia uruchamiane monetami 

8460    Bagaż 

1935    Barki i lichtugi specjalnego przeznaczenia 

1930    Barki i lichtugi, do przewozu ładunku 

6820    Barwniki 

6135    Baterie 

5920    Bezpieczniki, bezpieczniki termiczne, tłumiki i ochronniki 

2360    Bezzałogowe pojazdy naziemne 

8130    Bębny do zwijania i szpule 

7435    Biurowe urządzenia informatyczne 

8457    Biżuteria 

3940    Bloki, wielokrążki, olinowanie i zawiesia 

6770    Błony filmowe, obrobione 



1115    Bojowe głowice jądrowe i sekcje głowic bojowych 

1380    Bojowe środki biologiczne 

1365    Bojowe środki chemiczne 

1325    Bomby 

1105    Bomby jądrowe 

1040    Broń chemiczna i sprzęt towarzyszący 

11      BROŃ JĄDROWA 

1195    Broń jądrowa pozostała 

1005    Broń palna kalibru do 30 mm 

5410    Budynki z prefabrykatów i przenośne 

8125    Butelki i słoje 

8120    Butle gazowe handlowe i przemysłowe 

1240    Celowniki i dalmierze optyczne 

1220    Celowniki i urządzenia przelicznikowe do kierowania ogniem 

3408    Centra obróbkowe i obrabiarki automatycznych linii obróbczych 

5950    Cewki i transformatory 

6810    Chemikalia 

68      CHEMIKALIA I PRODUKTY CHEMICZNE 

6510    Chirurgiczne materiały opatrunkowe 

24      CIĄGNIKI 

2430    Ciągniki gąsienicowe, szybkobieżne 

2410    Ciągniki gąsienicowe, wolnobieżne 

2420    Ciągniki kołowe 

8925    Cukier, słodycze i orzechy 

7735    Części i akcesoria gramofonów, odbiorników radiowych i telewizyjnych typu 

domowego 

7720    Części i akcesoria instrumentów muzycznych 

1820    Części składowe statków kosmicznych 

6040    Czujniki światłowodowe 

5620    Dachówki, cegły i bloki 

8425    Damska bielizna dzienna i nocna 



6250    Dławiki, oprawki lamp i zapłonniki lamp 

7230    Draperie, markizy i rolety 

5340    Drobne wyroby metalowe, handlowe 

5342    Drobne wyroby metalowe, systemów uzbrojenia 

9525    Druty do zastosowań nieelektrycznych, na bazie metali nieżelaznych 

9505    Druty, do zastosowań nieelektrycznych 

1020    Działa kalibru powyżej 125 mm do 150 mm 

1025    Działa kalibru powyżej 150 mm do 200 mm 

1030    Działa kalibru powyżej 200 mm do 300 mm 

1010    Działa kalibru powyżej 30 mm do 75 mm 

1035    Działa kalibru powyżej 300 mm 

1015    Działa kalibru powyżej 75 mm do 125 mm 

3810    Dźwigi i dźwigi czerpakowe 

8930    Dżemy, galaretki i przetwory owocowe 

1338    Elaborowane jednostki napędowe pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na 

paliwo stałe oraz ich komponenty 

5975    Elektryczne elementy konstrukcyjne i materiały eksploatacyjne 

1560    Elementy konstrukcyjne płatowca 

16      ELEMENTY STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH ORAZ 

WYPOSAŻENIE 

2540    Elementy tapicerki i wykończenia pojazdów oraz akcesoria pojazdów 

8010    Farby, domieszki, pokosty, lakiery bezbarwne i wyroby pokrewne 

6007    Filtry 

5915    Filtry i obwody 

2945    Filtry, oczyszczacze powietrza i oleju do lotniczych silników napędowych 

8345    Flagi i proporce 

7540    Formularze znormalizowane 

9650    Formy do obróbki wstępnej i formy pośrednie, na bazie metali nieżelaznych 

9660    Formy pierwotne metali szlachetnych 

6033    Fotodetektory światłowodowe 

6740    Fotograficzny sprzęt do wywoływania i końcowej obróbki zdjęć 



6730    Fotograficzny sprzęt projekcyjny 

3417    Frezarki 

8315    Galanteria i materiały rzemieślnicze do produkcji odzieży 

7630    Gazety i periodyki 

6830    Gazy sprężone i skroplone 

2350    Gąsienicowe wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne 

3441    Giętarki i maszyny formujące 

1336    Głowice bojowe i komponenty wybuchowe pocisków kierowanych 

7730    Gramofony, odbiorniki radiowe i telewizyjne typu domowego 

1330    Granaty 

21      GRUPA HISTORYCZNA 

33      GRUPA HISTORYCZNA 

7820    Gry, zabawki i produkty wyposażone w kółka 

5136    Gwintowniki, narzynki i tuleje zaciskowe: ręczne i mechaniczne 

5315    Gwoździe, kliny i sworznie 

7020    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, komputer), analogowa 

7021    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, komputer), cyfrowa 

7022    Informatyczna centralna jednostka przetwarzająca (CPU, komputer), hybrydowa 

7045    Informatyczne materiały eksploatacyjne 

7025    Informatyczne urządzenia wejścia/wyjścia oraz urządzenia pamięci 

7035    Informatyczny sprzęt wspierający 

5811    Inny sprzęt kryptologiczny i jego komponenty 

45      INSTALACJE HYDRAULICZNE, CIEPŁOWNICZE I USUWANIA ODPADÓW 

6515    Instrumenty medyczne i chirurgiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 

7710    Instrumenty muzyczne 

77      INSTRUMENTY MUZYCZNE, GRAMOFONY I ODBIORNIKI RADIOWE TYPU 

DOMOWEGO 

6540    Instrumenty okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 

6520    Instrumenty stomatologiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia 

5970    Izolatory elektryczne i materiały izolacyjne 

1125    Jądrowe ładunki burzące 



1120    Jądrowe ładunki głębinowe 

1337    Jednostki napędowe na paliwo stałe (wybuchowe) pocisków kierowanych i pojazdów 

kosmicznych oraz ich komponenty 

1925    Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia 

5995    Kable elektryczne, przewody przyłączeniowe i zespoły przewodów elektrycznych: 

sprzętu łączności 

6015    Kable światłowodowe 

6710    Kamery filmowe 

8955    Kawa, herbata i kakao 

2190    Klasa historyczna 

3365    Klasa historyczna 

3375    Klasa historyczna 

8040    Kleje 

1630    Koła i układy hamowania statków powietrznych 

3020    Koła zębate, koła pasowe, koła łańcuchowe i łańcuchy napędowe 

2355    Kołowe wozy bojowe, uderzeniowe i taktyczne 

6636    Komory środowiskowe i sprzęt pokrewny 

1130    Komplety do konwersji broni jądrowej 

6080    Komplety i zestawy światłowodowe 

1145    Komponenty broni jądrowej, wybuchowe i pirotechniczne 

5670    Komponenty budowlane, prefabrykowane 

2530    Komponenty hamulców pojazdów, układów kierowniczych, osi, kół i gąsienic 

2240    Komponenty i wyposażenie lokomotyw i wagonów kolejowych 

7050    Komponenty informatyczne 

2925    Komponenty instalacji elektrycznej lotniczych silników napędowych 

2920    Komponenty instalacji elektrycznej silników nielotniczych 

1650    Komponenty instalacji hydraulicznych, próżniowych i przeciwoblodzeniowych 

statków powietrznych 

2915    Komponenty instalacji paliwowej silników napędowych statków powietrznych i 

pocisków 

2910    Komponenty instalacji paliwowych silników nielotniczych 

1140    Komponenty jądrowe 



2510    Komponenty kabin, nadwozi i ram podwozi pojazdów 

2010    Komponenty napędu okrętów i łodzi 

1420    Komponenty pocisków kierowanych 

1620    Komponenty podwozia statków powietrznych 

1675    Komponenty pojazdów kosmicznych 

1270    Komponenty pokładowych systemów kierowania ogniem statków powietrznych 

59      KOMPONENTY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO 

1280    Komponenty systemów kierowania bombardowaniem lotniczym 

2935    Komponenty układów chłodzenia lotniczych silników napędowych 

2930    Komponenty układów chłodzenia silników nielotniczych 

2520    Komponenty układów przenoszenia napędu pojazdów 

4130    Komponenty urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

25      KOMPONENTY WYPOSAŻENIA POJAZDÓW 

5910    Kondensatory 

7010    Konfiguracja systemowa sprzętu informatycznego 

54      KONSTRUKCJE I RUSZTOWANIA Z PREFABRYKATÓW 

5445    Konstrukcje wieżowe prefabrykowane 

6508    Kosmetyki lecznicze i preparaty toaletowe 

4410    Kotły przemysłowe 

7610    Książki i broszury 

76      KSIĄŻKI, MAPY I INNE WYDAWNICTWA 

9520    Kształtowniki konstrukcyjne 

9540    Kształtowniki konstrukcyjne, na bazie metali nieżelaznych 

5960    Lampy elektronowe i towarzyszące drobne wyroby metalowe 

6240    Lampy elektryczne 

6220    Lampy elektryczne i osprzęt oświetleniowy pojazdów 

6505    Leki i preparaty biologiczne 

6509    Leki i preparaty biologiczne do użytku weterynaryjnego 

1640    Linki sterujące statków powietrznych 

40      LINKI, LINY, ŁAŃCUCHY I OSPRZĘT LINOWY 



4020    Liny włókienne, wyroby powroźnicze i szpagaty 

2210    Lokomotywy 

1740    Lotniskowe, specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy 

1360    Ładunki głębinowe i ich komponenty, obojętne 

1361    Ładunki głębinowe i ich komponenty, wybuchowe 

4010    Łańcuchy i liny stalowe 

5935    Łączniki elektryczne 

6060    Łączniki światłowodowe 

4730    Łączniki węży, rur (pipe/tube), smarownic i relingów 

1615    Łopaty wirnika śmigłowca, mechanizmy napędowe i ich komponenty 

31      ŁOŻYSKA 

3120    Łożyska ślizgowe niezabudowane 

3110    Łożyska toczne niezabudowane 

3130    Łożyska zabudowane 

1940    Małe jednostki pływające 

7644    Mapy cyfrowe, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty geodezyjne 

7642    Mapy hydrograficzne, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty 

geodezyjne 

7641    Mapy lotnicze, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty geodezyjne 

7643    Mapy topograficzne, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz produkty geodezyjne 

7640    Mapy, atlasy, mapy konturowe, wykresy i diagramy oraz globusy 

7450    Maszyny biurowe do rejestracji i odtwarzania głosu 

74      MASZYNY BIUROWE, SYSTEMY PRZETWARZANIA TEKSTU I SPRZĘT DO 

OBRÓBKI OBRAZU 

3405    Maszyny do cięcia i wygładzania 

3410    Maszyny do elektrycznej i ultradźwiękowej obróbki erozyjnej 

3645    Maszyny do garbowania i obróbki skór 

3414    Maszyny do nacinania i wykańczania kół zębatych 

3448    Maszyny do nitowania 

3220    Maszyny do obróbki drewna 

3620    Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych 



34      MASZYNY DO OBRÓBKI METALI 

7430    Maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania 

3670    Maszyny do produkcji półprzewodników, mikroobwodów i obwodów drukowanych 

3630    Maszyny do produkcji wyrobów z gliny i betonu 

3635    Maszyny do produkcji wyrobów z kryształu i szkła 

3710    Maszyny do przygotowywania gleby 

3445    Maszyny dziurkujące i tnące 

32      MASZYNY I SPRZĘT DO OBRÓBKI DREWNA 

7420    Maszyny księgujące i liczące 

3446    Maszyny kuźnicze i młoty kowalskie 

3680    Maszyny odlewnicze, urządzenia pokrewne i materiały 

3615    Maszyny przemysłowe do produkcji celulozy i papieru 

36      MASZYNY PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE 

3611    Maszyny przemysłowe znakujące 

3650    Maszyny przemysłu chemicznego i farmaceutycznego 

3640    Maszyny przemysłu tytoniowego 

3625    Maszyny przemysłu włókienniczego 

3530    Maszyny szwalnicze przemysłowe i ruchome warsztaty do naprawy materiałów 

włókienniczych 

3210    Maszyny tartaczne do cięcia i strugania drewna 

3540    Maszyny zawijające i pakujące 

5610    Materiały budowlane mineralne, luzem 

1375    Materiały burzące 

5650    Materiały do krycia dachów i ścian zewnętrznych 

2640    Materiały do regeneracji opon oraz naprawy opon i dętek 

6750    Materiały fotograficzne 

8325    Materiały futrzarskie 

5675    Materiały konstrukcyjne drewnopodobne oraz pokrewne 

56      MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE 

3030    Materiały na pasy, pasy napędowe, pasy wentylatorów i ich wyposażenie 

9130    Materiały napędowe ciekłe i paliwa na bazie ropy naftowej 



9135    Materiały napędowe ciekłe i utleniacze, na bazie chemicznej 

2250    Materiały nawierzchniowe dróg kolejowych 

8335    Materiały obuwnicze i do wykrawania podeszw 

9350    Materiały ogniotrwałe i materiały posiadające warstwę ogniotrwałą 

7530    Materiały piśmiennicze i formularze 

9320    Materiały przetworzone gumowe 

93      MATERIAŁY PRZETWORZONE NIEMETALOWE 

9340    Materiały przetworzone szklane 

9330    Materiały przetworzone z tworzyw sztucznych 

9630    Materiały stanowiące dodatki do metali 

5350    Materiały ścierne 

60      MATERIAŁY ŚWIATŁOWODOWE, KOMPONENTY, ZESPOŁY I URZĄDZENIA 

DODATKOWE 

83      MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRA, FUTRA, MATERIAŁY 

RZEMIEŚLNICZE DO PRODUKCJI ODZIEŻY I OBUWIA, NAMIOTY I FLAGI 

1376    Materiały wybuchowe 

8320    Materiały wyścielające i wypychające 

71      MEBLE 

6530    Meble szpitalne, sprzęt, przybory i środki zaopatrzenia 

6615    Mechanizmy autopilota i komponenty pokładowych żyroskopów lotniczych 

1250    Mechanizmy stabilizacji urządzeń do kierowania ogniem 

95      METALOWE PRĘTY (BAR), BLACHY I KSZTAŁTOWNIKI 

5335    Metalowe urządzenia przesiewające 

8420    Męska bielizna dzienna i nocna 

8905    Mięso, drób i ryby 

7670    Mikrofilmy obrobione 

5962    Mikroobwody, elektroniczne 

9620    Minerały, naturalne i syntetyczne 

7042    Mini- i mikrokomputery jako urządzenia sterujące 

1345    Miny lądowe 

1350    Miny morskie i ich komponenty obojętne 



1351    Miny morskie i ich komponenty, wybuchowe 

7920    Miotły, szczotki, mopy i gąbki 

6034    Modulatory/Demodulatory światłowodowe 

5963    Moduły elektroniczne 

5420    Mosty, stałe i pływające 

2340    Motocykle, skutery i rowery 

6008    Multipleksery/Demultipleksery optyczne 

8520    Mydło toaletowe, preparaty do golenia i do higieny jamy ustnej 

7330    Naczynia i przybory kuchenne ręczne 

7350    Naczynia stołowe 

6025    Nadajniki optyczne 

5310    Nakrętki i podkładki 

8340    Namioty i płachty 

8965    Napoje alkoholowe 

8960    Napoje, bezalkoholowe 

3230    Narzędzia i osprzęt maszyn do obróbki drewna 

1386    Narzędzia oraz sprzęt do unieszkodliwienia materiałów wybuchowych podwodnych i 

stosowanych na pływających systemach broni 

1385    Narzędzia oraz sprzęt stosowane na powierzchni (ziemi lub wody) do 

unieszkodliwienia materiałów wybuchowych 

51      NARZĘDZIA RĘCZNE 

5120    Narzędzia ręczne bez ostrza, bez napędu 

5110    Narzędzia ręczne z ostrzem, bez napędu 

5130    Narzędzia ręczne, z napędem 

3455    Narzędzia skrawające do obrabiarek 

3456    Narzędzia skrawające i kształtujące do maszyn do wtórnej obróbki metali 

8730    Nasiona i szkółki sadzonek 

8720    Nawozy 

5320    Nity 

3450    Obrabiarki przenośne 

3419    Obrabiarki rozmaite 



8435    Obuwie damskie 

8430    Obuwie męskie 

6026    Odbiorniki optyczne 

9450    Odpady niemetalowe, z wyjątkiem tekstylnych 

6545    Odtwarzalne polowe zestawy, komplety i wyposażenie medyczne 

8415    Odzież specjalnego przeznaczenia 

8410    Odzież wierzchnia, damska 

8405    Odzież wierzchnia, męska 

84      ODZIEŻ, WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE, INSYGNIA I BIŻUTERIA 

8455    Odznaki i insygnia 

5660    Ogrodzenia, płoty, bramy i ich komponenty 

1905    Okręty bojowe i desantowe 

1915    Okręty towarowe i tankowce 

1910    Okręty transportowe do przewozu pasażerów i wojska 

19      OKRĘTY, MAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, PONTONY I DOKI PŁYWAJĄCE 

9150    Oleje i smary: chłodząco-smarujące, smarne i hydrauliczne 

8945    Oleje i tłuszcze jadalne 

9140    Oleje napędowe i opałowe 

8135    Opakowania i materiały do pakowania luzem 

26      OPONY I DĘTKI 

2620    Opony i dętki pneumatyczne lotnicze 

2610    Opony i dętki, pneumatyczne, z wyjątkiem lotniczych 

2630    Opony pełne i amortyzujące 

5905    Oporniki 

7030    Oprogramowanie informatyczne 

5331    O-ringi 

5955    Oscylatory i kryształy piezoelektryczne 

4030    Osprzęt do linek, lin i łańcuchów 

6210    Osprzęt elektryczny oświetleniowy, wewnętrzny i zewnętrzny 

62      OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY I LAMPY 



8915    Owoce i warzywa 

2020    Ożaglowanie i osprzęt żaglowy 

9110    Paliwa stałe 

91      PALIWA, SMARY, OLEJE I WOSKI 

8470    Pancerz, osobisty 

9310    Papier i karton 

8710    Pasza i karma dla zwierząt 

8510    Perfumy, preparaty toaletowe i pudry 

8020    Pędzle do malowania i pędzle artystyczne 

80      PĘDZLE, FARBY, ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I KLEJE 

4430    Piece przemysłowe, piece do wypalania, piece tunelowe i inne piece 

44      PIECE, WYTWORNICE PARY, WYPOSAŻENIE OSUSZAJĄCE I REAKTORY 

JĄDROWE 

8920    Pieczywo i produkty zbożowe 

1377    Pironaboje i piromechnizmy oraz ich komponenty 

2050    Pławy 

7740    Płyty gramofonowe 

5640    Płyty ścienne, papa budowlana i materiały do izolacji termicznej 

9535    Płyty, blachy, taśmy i folia, na bazie metali nieżelaznych 

9545    Płyty, blachy, taśmy, folia i druty, z metalu szlachetnego 

9515    Płyty, blachy, taśmy, folia i płatki 

1950    Pływające doki suche 

1110    Pociski jądrowe 

14      POCISKI KIEROWANE 

1410    Pociski kierowane 

3915    Podajniki 

1427    Podsystemy pocisków kierowanych 

2305    Poduszkowce 

23      PODUSZKOWCE, POJAZDY SILNIKOWE, PRZYCZEPY I POJAZDY 

JEDNOŚLADOWE 

1955    Pogłębiarki 



1555    Pojazdy kosmiczne 

18      POJAZDY KOSMICZNE 

2310    Pojazdy osobowe silnikowe 

8150    Pojemniki do przewozu towarów 

7240    Pojemniki użytkowe do pomieszczeń mieszkalnych i handlowych 

81      POJEMNIKI, OPAKOWANIA I ŚRODKI DO PAKOWANIA 

5355    Pokrętła i wskazówki 

3694    Pomieszczenia robocze czyste o regulowanym środowisku i ich wyposażenie 

9930    Pomniki nagrobkowe; wyposażenie i zaopatrzenie cmentarzy i kostnic 

69      POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLENIOWE 

6910    Pomoce szkoleniowe 

43      POMPY I SPRĘŻARKI 

4320    Pompy z napędem i pompy ręczne 

1945    Pontony i doki pływające 

8445    Pończosznictwo, rękawicznictwo i dodatki ubraniowe, damskie 

8440    Pończosznictwo, rękawicznictwo i dodatki ubraniowe, męskie 

99      POZOSTAŁE 

1990    Pozostałe jednostki pływające 

5999    Pozostałe komponenty elektryczne i elektroniczne 

2590    Pozostałe komponenty pojazdów 

6099    Pozostałe komponenty światłowodowe 

5450    Pozostałe konstrukcje z prefabrykatów 

7490    Pozostałe maszyny biurowe 

7690    Pozostałe materiały drukowane 

5680    Pozostałe materiały konstrukcyjne 

9390    Pozostałe materiały przetworzone, niemetalowe 

2895    Pozostałe silniki i ich komponenty 

3695    Pozostałe specjalistyczne maszyny przemysłowe 

6850    Pozostałe specjalistyczne środki chemiczne 

6350    Pozostałe systemy alarmowe, sygnalizacyjne i wykrywające stany zagrożenia 

bezpieczeństwa 



3040    Pozostałe układy przeniesienia napędu 

7195    Pozostałe umeblowanie i osprzęt 

1290    Pozostałe urządzenia do kierowania ogniem 

9160    Pozostałe woski, oleje i tłuszcze 

1680    Pozostałe wyposażenie lotnicze i jego komponenty 

2090    Pozostałe wyposażenie okrętowe i morskie 

7290    Pozostałe wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i handlowych 

2995    Pozostałe wyposażenie silników lotniczych 

2990    Pozostałe wyposażenie silników nielotniczych 

3590    Pozostałe wyposażenie usługowe i handlowe 

9999    Pozostałe wyroby 

6160    Pozostały osprzęt mocowania baterii oraz wyroby pomocnicze 

3990    Pozostały sprzęt do przeładunku materiałów 

6150    Pozostały sprzęt do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej 

5895    Pozostały sprzęt łączności 

3895    Pozostały sprzęt używany w budownictwie 

3442    Prasy hydrauliczne i pneumatyczne, z napędem 

3443    Prasy mechaniczne z napędem 

3444    Prasy ręczne 

6115    Prądnice i zespoły prądotwórcze 

9510    Pręty (bar) i pręty (rod) 

9530    Pręty (bar) i pręty (rod), na bazie metali nieżelaznych 

3465    Produkcyjne przyrządy obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony 

9640    Produkty pierwotne i półwyroby stalowe i żelazne 

8540    Produkty toaletowe papierowe 

3412    Przeciągarki 

5945    Przekaźniki i solenoidy 

1210    Przeliczniki do kierowania ogniem 

5930    Przełączniki 

6021    Przełączniki światłowodowe 



3010    Przemienniki momentu obrotowego i urządzenia zmieniające prędkość 

3693    Przemysłowe maszyny montażowe 

3660    Przemysłowe maszyny rozdrabniające 

3910    Przenośniki 

6130    Przetwornice elektryczne nie wirujące 

6125    Przetwornice elektryczne wirujące 

61      PRZEWODY ELEKTRYCZNE ORAZ SPRZĘT DO WYTWARZANIA I 

DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

6145    Przewody i kable, elektryczne 

6010    Przewody światłowodowe 

8310    Przędza i nici 

85      PRZYBORY TOALETOWE 

8530    Przybory toaletowe osobiste 

2330    Przyczepy 

8950    Przyprawy i produkty pokrewne 

6630    Przyrządy do analizy chemicznej 

6645    Przyrządy do pomiaru czasu 

6685    Przyrządy do pomiaru i kontroli ciśnienia, temperatury i wilgotności 

6625    Przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych 

6680    Przyrządy do pomiaru przepływu cieczy i gazów, poziomu cieczy i ruchu 

mechanicznego 

6655    Przyrządy geofizyczne 

6665    Przyrządy i aparatura do wykrywania zagrożenia 

6660    Przyrządy i aparatura meteorologiczna 

66      PRZYRZĄDY I SPRZĘT LABORATORYJNY 

6675    Przyrządy kreślarskie, geodezyjne i kartograficzne 

6610    Przyrządy lotnicze 

6605    Przyrządy nawigacyjne 

6650    Przyrządy optyczne, sprzęt kontrolny, elementy składowe i akcesoria 

6695    Przyrządy połączone i pozostałe 

52      PRZYRZĄDY POMIAROWE 



5210    Przyrządy pomiarowe, rzemieślnicze 

6620    Przyrządy silnikowe 

8115    Pudełka, kartony i skrzynki kratowe 

1127    Rakiety jądrowe 

1340    Rakiety, amunicja rakietowa i komponenty rakiet 

4470    Reaktory jądrowe 

3449    Rozmaite maszyny do wtórnego formowania i cięcia metali 

3439    Rozmaite materiały spawalnicze, do lutowania miękkiego i twardego oraz akcesoria 

9440    Rozmaite surowce pochodzenia rolniczego i leśnego 

9430    Rozmaite surowce pochodzenia zwierzęcego, niejadalne 

3438    Rozmaite urządzenia spawalnicze 

4940    Rozmaity specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw 

9610    Rudy 

96      RUDY, MINERAŁY I ICH PRODUKTY PIERWOTNE 

4150    Rurki wirowe i inne pokrewne rury urządzeń chłodzących 

5630    Rury (pipe) i kanały rurowe, niemetalowe 

47      RURY (PIPE), RUROCIĄGI, WĘŻE I ARMATURA 

4710    Rury (pipe), rury (tube) i rurociągi sztywne 

5440    Rusztowania budowlane i formy do betonu 

7650    Rysunki i ich specyfikacje 

2320    Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe, kołowe 

5411    Schronienia ze sztywnymi ścianami 

5990    Selsyny i przeliczniki 

1070    Sieci i zapory pływające, wchodzące w skład uzbrojenia 

2815    Silniki Diesla i ich komponenty 

6105    Silniki elektryczne 

2845    Silniki rakietowe i ich komponenty 

2850    Silniki rotacyjne benzynowe i ich komponenty 

2810    Silniki tłokowe benzynowe, silniki lotnicze napędowe i ich komponenty 

2805    Silniki tłokowe benzynowe, z wyjątkiem lotniczych i ich komponenty 



2820    Silniki tłokowe parowe i ich komponenty 

28      SILNIKI, TURBINY I ICH KOMPONENTY 

2940    Silnikowe filtry, filtry siatkowe i oczyszczacze powietrza i oleju, nielotnicze 

3770    Siodła, uprzęże, bicze i wyposażenie pomieszczeń dla utrzymania zwierząt 

5530    Sklejki i okleiny 

8330    Skóra 

8140    Skrzynie, opakowania i specjalne pojemniki do amunicji i broni jądrowej 

5140    Skrzynki narzędziowe i na inne drobne wyroby metalowe 

6117    Słoneczne systemy energetyczne 

5965    Słuchawki nagłowne, mikrotelefony, mikrofony i głośniki 

1670    Spadochrony; lotnicze systemy podejmowania, dostarczania, odzyskiwania i sprzęt do 

mocowania ładunków 

3436    Spawalnicze przyrządy ustawcze i manipulatory 

3690    Specjalistyczne maszyny do produkcji amunicji i uzbrojenia oraz urządzenia 

pokrewne 

3685    Specjalistyczne maszyny do produkcji pojemników metalowych i sprzęt pokrewny 

8145    Specjalistyczne pojemniki do transportu i przechowywania 

1190    Specjalistyczny sprzęt do badań i obsługi broni jądrowej 

4921    Specjalistyczny sprzęt do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania torped 

4910    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw pojazdów 

silnikowych 

4920    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw statków 

powietrznych 

4931    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw systemów 

kierowania ogniem 

4970    Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi technicznej i napraw wielosystemowej 

broni kierowanej 

2541    Specyficzne wyposażenie pojazdów stanowiące część systemów uzbrojenia 

5220    Sprawdziany kontrolne i precyzyjne narzędzia traserskie 

4310    Sprężarki i pompy próżniowe 

5360    Sprężyny śrubowe, płaskie, płytkowe i drutowe 

6005    Sprzęgacze, Rozdzielacze i Mieszacze 



38      SPRZĘT BUDOWLANY, GÓRNICZY, PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I DO 

UTRZYMANIA DRÓG 

4110    Sprzęt chłodniczy 

41      SPRZĘT CHŁODNICZY, KLIMATYZACYJNY I WENTYLACYJNY 

5815    Sprzęt dalekopisowy i telefaksowy 

6635    Sprzęt do badań i kontrolowania właściwości fizycznych 

2230    Sprzęt do budowy i utrzymania dróg kolejowych 

7310    Sprzęt do gotowania, pieczenia i podawania posiłków 

7040    Sprzęt do kart perforowanych 

1660    Sprzęt do klimatyzacji, ogrzewania i hermetyzacji statków powietrznych 

1710    Sprzęt do lądowania statków powietrznych 

3520    Sprzęt do naprawy obuwia 

1730    Sprzęt do naziemnej obsługi statków powietrznych 

1850    Sprzęt do obsługi i serwisowania statków kosmicznych 

4460    Sprzęt do oczyszczania powietrza 

3825    Sprzęt do oczyszczania, mycia i oznakowywania dróg 

4250    Sprzęt do odzyskiwania i regeneracji materiałów wtórnych 

7910    Sprzęt do polerowania podłóg i odkurzania 

5865    Sprzęt do prowadzenia walki radioelektronicznej, przeciwdziałania środkom walki 

radioelektronicznej oraz zapewniający zdolności szybkiego reagowania 

1735    Sprzęt do przeładunku i obsługi technicznej pojazdów kosmicznych 

39      SPRZĘT DO PRZEŁADUNKU MATERIAŁÓW 

73      SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA POSIŁKÓW 

5835    Sprzęt do rejestracji i odtwarzania dźwięku 

7460    Sprzęt do rejestracji obrazu 

3805    Sprzęt do robót ziemnych 

4930    Sprzęt do smarowania i do dystrybucji paliwa 

17      SPRZĘT DO STARTU I LĄDOWANIA, OBSŁUGI NAZIEMNEJ I OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ, STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH 

3835    Sprzęt do wydobywania i dystrybucji ropy naftowej 

3740    Sprzęt do zwalczania szkodników, chorób i ochrony przed mrozem 

67      SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 



6760    Sprzęt fotograficzny i jego wyposażenie 

3820    Sprzęt górniczy, do drążenia skał, wierceń ziemnych i pokrewny 

5845    Sprzęt hydroakustyczny 

3605    Sprzęt i maszyny do produkcji żywności 

37      SPRZĘT I MASZYNY ROLNICZE 

3750    Sprzęt i narzędzia ogrodnicze 

79      SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 

65      SPRZĘT I ŚRODKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, STOMATOLOGICZNEGO 

I WETERYNARYJNEGO 

70      SPRZĘT INFORMATYCZNY (WŁĄCZAJĄC OPROGRAMOWANIE 

SPRZĘTOWE), OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE, MATERIAŁY I SPRZĘT 

WSPIERAJĄCY 

4120    Sprzęt klimatyzacyjny 

22      SPRZĘT KOLEJOWY 

7320    Sprzęt kuchenny i urządzenia użytku domowego 

6640    Sprzęt laboratoryjny i materiały eksploatacyjne 

1720    Sprzęt lotniczy katapultowy 

5850    Sprzęt łączności działający w zakresie fal świetlnych widzialnych i niewidzialnych 

58      SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I WYKRYWANIA PROMIENIOWANIA KOHERENTNEGO 

5821    Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej, lotniczy pokładowy 

5820    Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej, z wyjątkiem lotniczego pokładowego 

5855    Sprzęt noktowizyjny, aktywny i pasywny 

6525    Sprzęt obrazujący medyczny, stomatologiczny, weterynaryjny oraz materiały 

eksploatacyjne 

4230    Sprzęt odkażający i impregnujący 

20      SPRZĘT OKRĘTOWY I MORSKI 

2040    Sprzęt okrętowy i osprzęt kadłuba 

6230    Sprzęt oświetleniowy elektryczny, przenośny i ręczny 

6260    Sprzęt oświetleniowy, nieelektryczny 

4210    Sprzęt pożarniczy 

42      SPRZĘT POŻARNICZY, RATOWNICZY I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE; 

SPRZĘT I MATERIAŁY DO OCHRONY ŚRODOWISKA 



3510    Sprzęt pralniczy i dla pralni chemicznych 

1285    Sprzęt radarowy do kierowania ogniem, z wyjątkiem pokładowego lotniczego 

5841    Sprzęt radarowy, lotniczy pokładowy 

5840    Sprzęt radarowy, z wyjątkiem lotniczego pokładowego 

5826    Sprzęt radionawigacji, lotniczy pokładowy 

5825    Sprzęt radionawigacji, z wyjątkiem lotniczego pokładowego 

4220    Sprzęt ratowniczy morski i do nurkowania 

7830    Sprzęt rekreacyjny i przybory gimnastyczne 

78      SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY 

7810    Sprzęt rekreacyjny i sportowy 

2060    Sprzęt rybołówstwa handlowego 

1287    Sprzęt sonarowy do kierowania ogniem 

1398    Sprzęt specjalistyczny do obsługi i konserwacji amunicji 

4925    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania amunicji 

4923    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania bomb 

głębinowych i min morskich 

4935    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania pocisków 

kierowanych 

4960    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania pojazdów 

kosmicznych 

4927    Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej, napraw i sprawdzania rakiet 

4933    Sprzęt specjalistyczny warsztatów do obsługi technicznej i napraw broni 

5805    Sprzęt telefoniczny i telegraficzny 

1860    Sprzęt umożliwiający przeżycie w przestrzeni kosmicznej 

49      SPRZĘT WARSZTATOWY DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I NAPRAW 

5836    Sprzęt wideo do nagrywania i odtwarzania 

4240    Sprzęt zabezpieczający i ratowniczy 

5810    Sprzęt zapewniający bezpieczeństwo łączności i jego komponenty 

3720    Sprzęt żniwiarski 

9925    Sprzęt, wyposażenie i zaopatrzenie kościelne 

1810    Statki kosmiczne 

1550    Statki powietrzne bezzałogowe 



15      STATKI POWIETRZNE I KOSMICZNE I ICH ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

1510    Statki powietrzne ze skrzydłem stałym (stałopłaty) 

1520    Statki powietrzne ze skrzydłem wirującym (wiropłaty) 

1920    Statki rybackie 

3418    Strugarki wzdłużne i poprzeczne 

6550    Substancje, odczynniki, komplety i zestawy diagnostyczne „in vitro” 

94      SUROWCE NIEMETALOWE 

9410    Surowce pochodzenia roślinnego 

4440    Suszarki, urządzenia do odwadniania i usuwania wilgoci 

63      SYSTEMY ALARMOWE, SYGNALIZACYJNE I OSTRZEGAWCZE 

3655    Systemy do produkcji i dystrybucji gazu, stacjonarne lub przenośne 

1230    Systemy kierowania ogniem, kompletne 

5831    Systemy łączności wewnętrznej i nagłośnieniowe, lotnicze pokładowe 

5830    Systemy łączności wewnętrznej i nagłośnieniowe, z wyjątkiem lotniczych 

pokładowych 

1425    Systemy pocisków kierowanych, kompletne 

6310    Systemy sygnalizacji drogowej 

6340    Systemy sygnalizacyjne i alarmowe statków powietrznych 

6320    Systemy sygnalizacyjne i alarmowe, okrętowe 

1430    Systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi 

1677    Systemy zdalnego sterowania pojazdami kosmicznymi 

1830    Systemy zdalnego sterowania statkami kosmicznymi 

7125    Szafki, schowki, skrzynie, regały i półki 

5977    Szczotki elektryczne i elektrody 

3415    Szlifierki 

7340    Sztućce 

1540    Szybowce 

1610    Śmigła lotnicze i komponenty 

6840    Środki do zwalczania szkodników i dezynfekujące 

7930    Środki i preparaty czyszczące i polerujące 

8030    Środki konserwujące i masy uszczelniające 



1370    Środki pirotechniczne 

5306    Śruby 

5307    Śruby dwustronne 

1367    Taktyczne zestawy, komplety i wyposażenie 

5510    Tarcica i pokrewne podstawowe materiały drewniane 

55      TARCICA, DREWNO PRZETWORZONE, SKLEJKI I OKLEINY 

5345    Tarcze i kamienie, ścierne 

8305    Tkaniny tekstylne 

6006    Tłumiki 

3416    Tokarki 

8105    Torby i worki 

1355    Torpedy i ich komponenty, obojętne 

1356    Torpedy i ich komponenty, wybuchowe 

6120    Transformatory: rozdzielnie i elektrownie 

5365    Tuleje, pierścienie, podkładki dopasowujące i przekładki 

2840    Turbiny gazowe i silniki odrzutowe, lotnicze napędowe i ich komponenty 

2835    Turbiny gazowe i silniki odrzutowe; napędowe nielotnicze, lotnicze nie napędowe i 

ich komponenty 

2825    Turbiny parowe i ich komponenty 

2830    Turbiny wodne i koła wodne i ich komponenty 

2950    Turbosprężarki doładowujące i ich komponenty 

8450    Ubiory dziecięce i niemowlęce oraz dodatki 

6532    Ubiory szpitalne i chirurgiczne oraz pokrewne wyroby specjalnego przeznaczenia 

8475    Ubrania specjalistyczne lotnicze i akcesoria 

5940    Ucha, końcówki i listwy zaciskowe 

30      UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU MECHANICZNEGO 

7110    Umeblowanie biurowe 

7105    Umeblowanie mieszkań 

7520    Urządzenia biurowe i akcesoria 

4620    Urządzenia do destylacji wody, morskie i przemysłowe 

3610    Urządzenia do drukowania, powielania i maszyny do oprawy książek 



1352    Urządzenia do inercyjnego unieszkodliwiania min morskich 

3426    Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali 

4630    Urządzenia do oczyszczania ścieków 

4520    Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i wody 

1260    Urządzenia do oznaczania i wskazywania celów 

3433    Urządzenia do spawania gazowego, cięcia termicznego i metalizowania 

3431    Urządzenia do spawania łukiem elektrycznym 

3432    Urządzenia do spawania oporowego 

6110    Urządzenia do sterowania energią elektryczną 

3424    Urządzenia do termicznej i nietermicznej obróbki metali 

4540    Urządzenia do usuwania odpadów 

4610    Urządzenia do uzdatniania wody 

46      URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

1353    Urządzenia do wybuchowego unieszkodliwiania min morskich 

3447    Urządzenia formujące drut i taśmy metalowe 

75      URZĄDZENIA I ARTYKUŁY BIUROWE 

4235    Urządzenia i materiały do zabezpieczania, zbierania i usuwania rozlewisk materiałów 

niebezpiecznych 

12      URZĄDZENIA KIEROWANIA OGNIEM 

3730    Urządzenia mleczarskie, drobiarskie i hodowlane 

5325    Urządzenia mocujące 

1265    Urządzenia nadawcze i odbiorcze kierowania ogniem, za wyjątkiem lotniczych 

urządzeń pokładowych 

5980    Urządzenia optoelektroniczne i towarzyszące drobne wyroby metalowe 

6050    Urządzenia pasywne światłowodowe 

2030    Urządzenia pokładowe 

5961    Urządzenia półprzewodnikowe i towarzyszące drobne wyroby metalowe 

3815    Urządzenia przyłączane do dźwigów i dźwigów czerpakowych 

3830    Urządzenia przyłączane do samochodów ciężarowych i ciągników 

6330    Urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, kolejowe 

6930    Urządzenia szkoleniowe do obsługi urządzeń 



6940    Urządzenia szkoleniowe łączności 

6920    Urządzenia szkoleniowe uzbrojenia 

6030    Urządzenia światłowodowe 

6035    Urządzenia światłowodowe do przesyłania światła i obrazu 

1135    Urządzenia uzbrajające i odpalające broni jądrowej 

5860    Urządzenia wywołujące stymulowaną emisję promieniowania koherentnego, ich 

komponenty i wyposażenie 

5330    Uszczelki i materiały uszczelniające 

10      UZBROJENIE 

1095    Uzbrojenie pozostałe 

6670    Wagi 

2220    Wagony kolejowe 

3422    Walcarki i ciągarki 

4140    Wentylatory, cyrkulatory powietrza i wyposażenie nawiewne 

4720    Węże i rurociągi giętkie 

3413    Wiertarki i gwinciarki 

3411    Wiertarki i wytaczarki 

5133    Wiertła, pogłębiacze walcowe i pogłębiacze stożkowe: ręczne i mechaniczne 

3960    Windy towarowe 

4330    Wirówki, oddzielacze oraz filtry ciśnieniowe i próżniowe 

5305    Wkręty 

9420    Włókna pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego 

3930    Wózki i ciągniki magazynowe, z własnym napędem 

5341    Wsporniki 

3950    Wyciągarki, wciągarki, dźwigi i żurawie masztowe 

7220    Wykładziny podłogowe 

5925    Wyłączniki instalacyjne 

4420    Wymienniki ciepła i skraplacze pary wodnej 

1075    Wyposażenie do demagnetyzacji i sprzęt trałowy 

1080    Wyposażenie do maskowania i działań pozoracyjnych 

1450    Wyposażenie do obsługi i konserwacji pocisków kierowanych 



3920    Wyposażenie do przeładunków materiałów, bez własnego napędu 

72      WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I 

HANDLOWYCH 

8465    Wyposażenie indywidualne 

7210    Wyposażenie mieszkań 

3460    Wyposażenie obrabiarek 

4530    Wyposażenie pieców paliwowych 

29      WYPOSAŻENIE SILNIKÓW 

6070    Wyposażenie światłowodowe i materiały eksploatacyjne 

35      WYPOSAŻENIE USŁUGOWE I HANDLOWE 

9915    Wyroby kolekcjonerskie i/lub wyroby historyczne 

53      WYROBY METALOWE I MATERIAŁY ŚCIERNE 

8910    Wyroby mleczarskie i jaja 

5520    Wyroby stolarskie 

8975    Wyroby tytoniowe 

1440    Wyrzutnie pocisków kierowanych 

1055    Wyrzutnie pocisków rakietowych i nabojów pirotechnicznych 

1725    Wyrzutnie pojazdów kosmicznych 

1840    Wyrzutnie statków kosmicznych 

1045    Wyrzutnie torped i ładunków głębinowych 

89      WYŻYWIENIE 

5996    Wzmacniacze 

6029    Wzmacniaki optyczne 

87      ZAOPATRZENIE ROLNICZE 

8970    Zapakowana żywność 

1390    Zapalniki i zapłonniki oraz spłonki 

48      ZAWORY 

4820    Zawory niewspomagane 

4810    Zawory wspomagane 

8110    Zbiorniki cylindryczne, puszki i bańki 

5430    Zbiorniki do przechowywania 



5419    Zbiorowe modułowe systemy wspierające 

1346    Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia 

1090    Zespoły broni wzajemnie zamienialne w ramach dwóch lub więcej klas 

5998    Zespoły elektryczne i elektroniczne, płyty, karty i towarzyszące drobne wyroby 

metalowe 

6020    Zespoły i wiązki kabli światłowodowych 

6116    Zespoły wytwarzania mocy elektrycznej z ogniw paliwowych, ich komponenty i 

wyposażenie 

6780    Zestawy, komplety i wyposażenie fotograficzne 

5180    Zestawy, komplety i wyposażenie narzędzi ręcznych 

5280    Zestawy, komplety i wyposażenie przyrządów pomiarowych 

3470    Zestawy, komplety narzędziowe i wyposażenie warsztatów mechanicznych 

7360    Zestawy, komplety, wyposażenie i moduły do przygotowywania i podawania 

posiłków 

6031    Zintegrowane układy optyczne 

6004    Złącza obrotowe 

9680    Złom nieżelazny 

9670    Złom żelazny i stalowy 

9905    Znaki, wyposażenie wystaw reklamowych i tabliczki identyfikacyjne 

8935    Zupy i buliony 

88      ZWIERZĘTA ŻYWE 

8820    Zwierzęta żywe hodowane dla celów innych niż pozyskanie żywności 

8810    Zwierzęta żywe hodowane dla celów pozyskania żywności 

6032    Źródła światła w układach światłowodowych i fotodetektory 

8940    Żywność dietetyczna specjalna i żywność specjalnie przygotowana 

9910     

 


