
     

 

 

Rodzaje produktów i usług 

Kategoria oferty Opis kategorii 

Substancje i preparaty 
chemiczne 

1. SUBSTANCJA: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego 
związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają 
uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi 
dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz 
wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 
zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które 
można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji; 

2. PREPARAT: oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z 
dwóch lub większej liczby substancji; 

Środki higieny osobistej 

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub 
trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym 
lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem 
niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku 
pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki 
przeznaczone do tego celu 

Środki ochrony osobistej 

Wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu 
jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń 
związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 
czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie 
akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

Usługi analityczne 
Usługi świadczone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
laboratoryjnego 

Usługi eksperckie 
Usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i innych 
wykorzystujących wiedzę popartą doświadczeniem, świadczone 
osobiście 

Usługi  - transport   

Usługi - inne   

Wolontariat Oferta pomocy osobiście 



Wyposażenie - wnętrza 
Organizacja wnętrza, np. meble, elementy konstrukcji 
wewnętrznych, elementy specjalnego przeznaczenia 

Wyroby medyczne 

Wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, 
materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w 
połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do 
właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę 
do stosowania u ludzi w celu: 

• diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia 
lub łagodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, 
monitorowania, leczenia, łagodzenia lub 

• kompensowania urazów lub upośledzeń, badania, 
zastępowania lub 

• modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia 
procesu fizjologicznego, regulacji poczęć 

i jednocześnie, który nie osiąga swojego zasadniczego 
zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, 
lecz którego działanie może być przez nie wspomagane. 

Inne   

 

 

 

Uwaga:  

Rodzaje produktów i usług na Giełdzie  

są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych potrzeb i ofert. 


