CZĘŚĆ I

ZASADY METODYCZNE

Zasady metodyczne

Rozdział I
Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
1.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym
poziomem pośrednim dla niektórych sekcji.

2.

Poziom pierwszy (sekcja) dzieli ogólną zbiorowość na 17 grupowań rodzajów działalności, na które
składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego
podziału pracy. Poziom ten jest oznaczony kodem jednoliterowym.

3.

Poziom pośredni (podsekcja) występuje tylko w sekcjach obejmujących działalność przemysłową, tj. w
sekcji C "Górnictwo" (2 podsekcje) oraz w sekcji D "Przetwórstwo przemysłowe" (14 podsekcji). Poziom
ten jest oznaczony kodem dwuliterowym.

4.

Poziom drugi (dział) dzieli ogólną zbiorowość na 60 grupowań rodzajów działalności, na które składają
się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia
podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w
tablicach przepływów międzygałęziowych). Poziom ten jest oznaczony dwucyfrowym kodem
numerycznym.

5.

Poziom trzeci (grupa) obejmuje 224 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu
widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru
odbiorcy tych usług. Poziom ten jest oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym.

6.

Poziom czwarty (klasa) obejmuje 520 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić przede
wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej.
Poziom ten jest oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym.

7.

Poziom piąty (podklasa) obejmuje 683 grupowania, został wprowadzony konsekwentnie we wszystkich
klasach w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i
będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Poziom ten oznaczony jest pięcioznakowym kodem
alfanumerycznym, w którym cztery pierwsze znaki-cyfry oznaczają klasę, natomiast piąty znak -litera
wyróżnia podklasy w ramach danej klasy. Podklasa odpowiadająca swym zakresem klasie (jedna podklasa
w ramach danej klasy) oznaczona jest literą Z.

8.

PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii
Europejskiej - NACE, wprowadzonej rozporządzeniami Rady Nr 3037/90 z dnia 9 października 1990r.(OJ
Nr L 293 z 24.10.1990r), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji
Europejskiej Nr 761/93 z dnia 24 marca 1993r. (OJ Nr L 83 z 03.04.1993r.) oraz Nr 29/2002 z dnia 19
grudnia 2001r. (OJ Nr L 6 z 10.01.2002r.)
W związku z powyższym PKD zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną,
pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.1.1
Rozdział II
Definicje działalności

9.

Działalność ma miejsce wówczas, gdy czynniki takie jak: wyposażenie, siła robocza, technologia
produkcji, sieci informacyjne lub produkty są powiązane w celu wytworzenia określonego wyrobu lub
wykonania usługi. Działalność charakteryzowana jest przez produkty wejściowe (wyroby lub usługi),
proces technologiczny oraz przez produkty wyjściowe.

10.

W praktyce większość jednostek produkcyjnych (podmiotów gospodarczych) prowadzi różne rodzaje
działalności. W związku z tym, w celu zaklasyfikowania jednostki do danego poziomu (grupowania)
klasyfikacji PKD, niezbędne jest określenie jej działalności przeważającej.

11.

Działalność przeważająca, to ta działalność, która ma największy udział w wartości dodanej jednostki
(podmiotu gospodarczego) określana metodą "góra - dół" (patrz rozdz. IV).

12.

Działalność drugorzędna jest każdym innym (poza działalnością przeważającą) rodzajem działalności
jednostki, która produkuje wyroby lub świadczy usługi dla strony trzeciej.
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13.

Działalności przeważające i drugorzędne są zazwyczaj realizowane przy wsparciu pewnej liczby
działalności pomocniczych, takich jak: księgowanie, transport, magazynowanie, zaopatrzenie, promocja
sprzedaży, konserwacje i naprawy itp. Tak więc działalności pomocnicze są to te działalności, które są
realizowane po to, by wspierać podstawową działalność produkcyjną jednostki przez dostarczanie
nietrwałych wyrobów lub usług, wykorzystywanych przez tę jednostkę.

14.

Jeżeli jednak działalności przeważające i drugorzędne oraz związane z nimi działalności pomocnicze są
realizowane w różnych obszarach terytorialnych, może być wskazane zebranie oddzielnej informacji o
tych jednostkach w odniesieniu do tych kategorii danych, które należy klasyfikować w oparciu o kryteria
geograficzne.

15.

Do działalności pomocniczej nie należy zaliczać:
a) produkcji wyrobów i świadczenia usług, które są częścią inwestycji, np. robót budowlanych na
własny rachunek, które są klasyfikowane osobno, w budownictwie, jeśli dane dotyczące tej
produkcji są dostępne;
b) produkcji, która jest sprzedawana na wolnym rynku;
c) produkcji wyrobów, które następnie stają się integralną częścią efektu działalności przeważającej
lub drugorzędnej, np. produkcja pudeł przez dział przedsiębiorstwa w celu pakowania wyrobów
produkowanych przez przedsiębiorstwo;
d) wytwarzania energii (w elektrowni lub kotłowni), nawet jeśli całość produktu jest zużywana
przez zakład macierzysty;
e) zakupu wyrobów do dalszej sprzedaży w niezmienionym stanie;
f) działalności badawczo - rozwojowej, ponieważ nie jest ona wykonywaniem usług, które byłyby
wykorzystywane w bieżącej produkcji.

16.

We wszystkich tych przypadkach, gdzie dostępne są oddzielne dane dla działalności przeważającej,
drugorzędnej i pomocniczej, należy wyróżnić oddzielne jednostki klasyfikacyjne, które powinny być
uważane za Jednostki Rodzaju Działalności i klasyfikowane zgodnie z prowadzoną przez nie
działalnością.
Rozdział III
Jednostki statystyczne

17.

Rodzaj jednostki klasyfikacyjnej przyjmowanej w planowaniu i statystyce ma istotne znaczenie dla
wartości poznawczej danych liczbowych, decyduje on bowiem o:
- możliwości przyjęcia większej lub mniejszej szczegółowości grupowań (sięgającej, np. do
podklas, klas, grup lub tylko działów i sekcji),
- stopniu jednorodności uzyskanych grupowań z punktu widzenia przedmiotu działalności,
- zakresie informacji jakie można zestawić w wyniku grupowania danych uwzględniając stopień
szczegółowości ewidencji prowadzonej przez jednostki,
- możliwości uzyskania informacji w układzie terytorialnym.

18.

Proces produkcji jest obserwowany i analizowany przy pomocy jednostek statystycznych.

19.

Przez jednostkę statystyczną rozumie się jednostkę, która jest zdefiniowana w sposób pozwalający na jej
rozpoznanie i zidentyfikowanie. Definicje jednostek statystycznych mogą się odnosić do jednostek
faktycznych: (osób prawnych lub fizycznych) lub jednostek teoretycznych (np. osób w przypadku
jednostek jednorodnej produkcji).

20.

W celu zapewnienia międzynarodowej porównywalności danych przyjęte w klasyfikacji PKD definicje
jednostek statystycznych są spójne z definicjami jednostek statystycznych stosowanymi na poziomie
europejskim i światowym (zawarte we wstępie do Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji
Działalności Społeczno- Gospodarczych ONZ (ISIC)Rev.3.1 oraz dokumentach Systemu Rachunków
Narodowych ONZ (SNA)).

21.

Co najmniej trzy kryteria muszą być brane pod uwagę przy określaniu jednostki statystycznej, tj.:
- prawne, finansowe lub organizacyjne,
- geograficzne,
- działalności.
Wzajemna relatywna ważność wymienionych kryteriów zależy od rodzaju jednostki organizacyjnej.
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22.

Dla zdefiniowania jednostek, które dają się rozróżnić i zidentyfikować w gospodarce, należy zastosować
kryteria prawne lub instytucjonalne. W celu zdefiniowania niektórych typów jednostek, należy ponadto
zastosować także kryteria rachunkowe lub finansowe.
a) Jednostki prawne obejmują:
- osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób
indywidualnych lub instytucji, które mogłyby być ich właścicielami lub ich członkami,
- osoby fizyczne, które są uznawane przez prawo i mogą działać w swoim własnym imieniu.
b) Jednostki prawne zawsze tworzą bazę prawną dla jednostek statystycznych, zwanych jako
„przedsiębiorstwa”.

23. Jednostka może być zidentyfikowana wg. kryteriów geograficznych. Dokonuje się rozróżnienia pomiędzy
obszarami: lokalnym, regionalnym, krajowym, wspólnotowym i światowym.
a) Poziomy regionalne i lokalne są definiowane przez nomenklaturę jednostek terytorialnych do
celów statystycznych (NTS), w których wyróżniono pięć poziomów (1,2,3 – poziomy regionalne;
4,5 – poziomy lokalne).
b) Jednostki są definiowane w ten sposób aby umożliwić przede wszystkim określenie i wyróżnienie
danych dla każdego kraju.
c) Reguły dotyczące kryteriów geograficznych muszą umożliwiać konsolidację oraz unikanie
podwójnego liczenia i pomijania danych.
24. Kryteria działalności są opisane wyczerpująco w Rozdziale II. Działalność właściwa dla danej jednostki jest
określona przez kod poziomu (grupowania) PKD. Jeśli jeden rodzaj aktywności stanowi więcej niż 50%
odpowiedniej wielkości, fakt ten determinuje klasyfikację jednostki. We wszystkich innych przypadkach
należy analizować reguły klasyfikacji poczynając od najwyższego poziomu klasyfikacji. Metodyka jest opisana
i zilustrowana szczegółowo w Rozdziale IV Zasad Metodycznych.
Każda jednostka klasyfikacyjna jest zaliczana na podstawie przedmiotu jej działalności tylko do jednej
podklasy, co jednocześnie oznacza jej przynależność do określonej klasy, grupy, działu i sekcji.
25. Dla potrzeb statystycznych stosuje się następujące rodzaje jednostek:
- Podmiot gospodarki narodowej (jednostka prawna),
- Przedsiębiorstwo (P),
- Jednostka Instytucjonalna (JI),
- Grupa Przedsiębiorstw (GP),
- Jednostka Rodzaju Działalności (JRD),
- Jednostka Jednorodnej Produkcji (JJP),
- Jednostka Lokalna (JL),
- Jednostka Lokalna Rodzaju Działalności (JLRD),
- Jednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji (JLJP).
26. Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z
1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz.
668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), podmiotem gospodarki narodowej jest osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Podmioty gospodarki narodowej organizują swoją działalność jako:
przedsiębiorcy w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.551 Kodeksu cywilnego,
podmioty nie będące przedsiębiorcami, których działalność polega na obsługiwaniu spraw odrębnych
społeczności lub całego społeczeństwa – w formie stowarzyszeń, związków, wspólnot, reprezentacji
zawodowych, jednostek budżetowych itp.
Pojęcie podmiotu gospodarki narodowej używane w polskim prawie odpowiada używanemu w
metodologii europejskich rejestrów o podmiotach – pojęciu „legal unit”.
27. Przedsiębiorstwo jest to jednostka organizacyjna produkującą wyroby lub świadczącą usługi, która osiąga
korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w zakresie alokacji swoich
bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jedną lub kilka rodzajów działalności w jednym lub kilku
miejscach. Wiele jednostek prawnych istniejących samodzielnie dla celów administracyjnych (mogą one nie
zatrudniać ludzi) objętych jest tą właśnie kategorią. Przedsiębiorstwo jest tworzone przez jednostkę prawną lub
grupę jednostek prawnych.
Każde przedsiębiorstwo powinno mieć przynajmniej jedną jednostkę lokalną rodzaju działalności (JLRD).
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28. Jednostka Instytucjonalna jest to elementarne centrum podejmowania decyzji gospodarczych,
charakteryzujące się jednolitym systemem rachunkowości i autonomią w podejmowaniu decyzji związanych
ze spełnianiem jego podstawowych funkcji. Jednostka jest uważana za tworzącą Jednostkę Instytucjonalną jeśli
ma samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z jej podstawowymi funkcjami i utrzymuje kompletny
zestaw kont (rachunków).
- Aby można było powiedzieć, że Jednostka utrzymuje kompletny zestaw kont (rachunków), musi
ona przechowywać zarówno zapisy rachunkowości, obejmujące wszystkie jej transakcje
gospodarcze i finansowe, przeprowadzane w okresie rozrachunkowym, jak i bilans aktywów i
pasywów.
- Aby można było powiedzieć o jednostce, że ma samodzielność podejmowania decyzji z punktu
widzenia jej podstawowych funkcji, jednostka musi być odpowiedzialna i zdolna do rozliczania
się z decyzji i akcji, które podejmuje.
29. W sektorze przedsiębiorstw typu korporacji, przedsiębiorstwo odpowiada Jednostce Instytucjonalnej,
stosowanej w Europejskim Systemie Zintegrowanych Rachunków Narodowych (ESA) i Systemie Rachunków
Narodowych (SRN). Podobne jednostki istnieją także w sektorach: ogólnorządowym i prywatnych instytucji
nienastawionych na przynoszenie dochodu (non-profit). Jednostka Instytucjonalna w sektorze gospodarstw
domowych obejmuje wszelkie rodzaje działalności w gospodarstwach domowych, podczas gdy określenie
„Przedsiębiorstwo” jest zarezerwowane wyłącznie dla ich działalności produkcyjnych.
30. Za Jednostki Instytucjonalne, chociaż nie spełniają kryteriów, można uznać również:
a) gospodarstwa domowe, nawet jeśli nie prowadzą kompletnej rachunkowości,
b) jednostki, które nie prowadzą kompletnego zestawu kont (rachunków). Są one powiązane z
Jednostkami Instytucjonalnymi, w których rachunkowość i konta są łączone z innymi w jedną
całość,
c) jednostki, które utrzymując kompletny zestaw kont, nie mają samodzielności decyzyjnej w
realizacji swych podstawowych funkcji. Są one połączone z jednostkami kontrolującymi je,
d) jednostki, które odpowiadają definicji Jednostki Instytucjonalnej, jeśli nie publikują one swoich
sprawozdań finansowych,
e) jednostki, które stanowią część grupy przedsiębiorstw i utrzymują kompletny zestaw kont są
uważane za jednostki instytucjonalne, nawet jeśli część ich samodzielności decyzyjnej została
podporządkowana faktycznie lub zgodnie z aktem prawnym, organowi centralnemu,
odpowiedzialnemu za generalne (ogólne) zarządzanie grupą. Firma holdingowa, jest uważana za
jednostkę instytucjonalną w odróżnieniu od jednostek, które kontroluje.
31. Niżej wymienione jednostki są uważane za Jednostki Instytucjonalne:
- jednostki, które dysponują kompletnym bilansem rachunków i samodzielnością decyzji:
a) prywatne i publiczne spółki i towarzystwa; publiczne korporacje,
b) spółdzielnie lub spółki, uznawane za niezależne jednostki prawne,
c) przedsiębiorstwa publiczne, które na mocy specjalnych aktów prawnych są uważane
za oddzielne jednostki prawne,
d) instytucje nienastawione na przynoszenie dochodu uznane za niezależne jednostki
prawne,
e) agencje rządowe,
- jednostki, które mają kompletny bilans rachunków i które umownie są uważane za samodzielne
pod względem decyzyjnym, tj.: przedsiębiorstwa typu quasi - korporacje; jednostki o wyłącznej
własności; spółki i przedsiębiorstwa publiczne, inne niż określone w lit. a-c, w stopniu, w jakim
ich postępowanie w sprawach gospodarczych i finansowych może być oddzielone od
postępowania właścicieli i przypomina postępowanie przedsiębiorstw typu korporacji,
- jednostki, które niekoniecznie utrzymują kompletny bilans rachunków, ale które umownie
uważane są za niezależne pod względem decyzyjnym, tj. gospodarstwa domowe.
32. Grupa przedsiębiorstw (GP) to stowarzyszenie przedsiębiorstw, powiązanych poprzez więzi prawne lub
finansowe. Grupa Przedsiębiorstw może mieć więcej niż jedno centrum decyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do
strategii produkcji, sprzedaży, zysków itp. Może też centralizować pewne aspekty zarządzania finansami i
opodatkowania. Tworzy całość gospodarczą, upoważnioną do dokonywania wyborów, zwłaszcza dotyczących
jednostek, które obejmuje.
33. W pewnych przypadkach uzasadnione jest grupowanie przedsiębiorstw o wzajemnych silnych powiązaniach.
Koncepcja grupy przedsiębiorstw stosowana tutaj wywodzi się z koncepcji grupy rozrachunkowej, zgodnie z
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definicją Siódmej Dyrektywy Rady/83/349/EEC z dnia 13 lipca 1983 r., która zakłada, że grupa istnieje tam,
gdzie inne przedsiębiorstwo ma lub kontroluje 20% kapitału lub głosów ważnych.
34. Definicja wg. swego obecnego brzmienia nie jest odpowiednia do celów analizy statystycznej, ponieważ grupy
rozrachunkowe nie stanowią wzajemnie wykluczających się dodatkowych grup przedsiębiorstw. Jednostka
statystyczna znana jako „grupa przedsiębiorstw” oparta na koncepcji „grupy rozrachunkowej” musi być
definiowana przy wykorzystaniu następujących zasad uzupełniających:
a) „Grupy rozrachunkowe” mają być brane pod uwagę na najwyższym poziomie powiązań („głowa”
grupy),
b) należy uwzględnić jednostki typu „ grupa przedsiębiorstw”, których księgowość jest w pełni
zintegrowana z księgowością firmy, z którą jednostka jest powiązana,
c) należy dodać jednostki kontrolowane na zasadzie wielkości, których księgowość nie podlega ogólnej
konsolidacji na mocy jednego z kryteriów dopuszczonych przez Siódmą Dyrektywę
Rady/83/349/EEC z dnia 13 lipca 1983 r., tzn. różnicy w typie działalności lub małej wielkości w
relacji do innych,
d) należy pominąć relacje okresowe, trwające krócej niż rok.
35. Grupa przedsiębiorstw jest często związana różnymi typami relacji, takich jak własność, udział większościowy,
zarząd itp. Często są to złożone relacje sieciowe lub wynikające z szeroko rozumianego zakresu działalności.
36. Zawsze należy próbować rozróżnić jednostki danej grupy, które są „przedsiębiorstwami niefinansowymi” i te
które muszą być klasyfikowane jako instytucje finansowe przy czym wśród tych ostatnich należy rozróżniać
„instytucje kredytowe” i „przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe”.
Niektóre grupy przedsiębiorstw obejmują swym zasięgiem cały świat, ale wymagają analizy terytorialnej
(w odniesieniu do terytorium Wspólnoty i do terytorium każdego z krajów).
37. Jednostka typu „Grupa przedsiębiorstw” jest szczególnie użyteczna przy analizach finansowych i badaniu
strategii firm. Jest ona jednak zbyt zmienna i niestabilna aby mogła być uznana za centralną jednostkę dla
celów obserwacji i analizy jaką jest przedsiębiorstwo.
38. Dla podjęcia analizy wg. regionu lub działalności, często jest konieczne odniesienie do jednostek mniejszych
od przedsiębiorstwa. Do tego celu mogą być stosowane trzy rodzaje jednostek: Jednostka Rodzaju Działalności
- JRD, Jednostka Lokalna i Lokalna Jednostka Rodzaju Działalności - LJRD.
39. Jednostka Rodzaju Działalności (JRD) grupuje wszystkie części przedsiębiorstwa, które mają swój udział w
realizacji działalności na poziomie podklasy PKD i odpowiada jednej lub większej liczbie działów operacyjnej
działalności przedsiębiorstwa. System informacyjny przedsiębiorstwa musi być w stanie określić ew. obliczyć
dla każdej jednostki JRD, przynajmniej: wartość produkcji, zużycie pośrednie, koszt siły roboczej, nadwyżki
zdolności przerobowych, zatrudnienie, wielkość inwestycji brutto.
40. Zadaniem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa jest poprawa jednolitości wyników badań statystycznych
w układzie działalności i osiągnięcie w ten sposób porównywalności wyników, ponieważ na poziomie
przedsiębiorstwa można zaobserwować różne typy integracji poziomej i pionowej, zarówno w skali kraju, jak i
w skali międzynarodowej. Należy jednak zauważyć, że jednostka, która prowadzi jedynie działalności
pomocnicze dla przedsiębiorstwa, do którego należy, nie jest i nie może być uważana za oddzielną JRD.
41. Wszelkie koszty działalności pomocniczej przedsiębiorstwa muszą być przypisane do działalności
podstawowej lub ubocznej, a więc do jednostek JRD, będących przedmiotem obserwacji w ramach
przedsiębiorstwa.
42. Jednostka Lokalna (JL) to przedsiębiorstwo, lub jego część (np. warsztat, fabryka, magazyn, biuro, kopalnia
lub garaż) zlokalizowana w miejscu dającym się geograficznie określić. W tym miejscu lub z tego miejsca
prowadzona jest działalność gospodarcza, w której poza pewnymi wyjątkami, zaangażowana jest jedna lub
wiele osób (nawet na niepełny etat), pracujących dla tego samego przedsiębiorstwa.
43. Tak więc dwie jednostki, należące do tego samego przedsiębiorstwa, ale o dwu różnych lokalizacjach, muszą
być uważane za dwie jednostki lokalne. Gdy jedna jednostka lokalna jest położona na granicy obszarów
administracyjnych, zwyczajowo przyjmuje się adres pocztowy jako czynnik decydujący.
44. Jednostka Lokalna Rodzaju Działalności (JLRD) jest częścią JRD, związaną z jednostką lokalną.
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45. Każda jednostka rodzaju działalności (JRD) musi mieć przynajmniej jedną jednostkę lokalną rodzaju
działalności (JLRD).
46. Jednostka Jednorodnej Produkcji (JJP) charakteryzuje się jedną działalnością, którą można określić przez
jej jednorodne czynniki wejścia (surowce itp.), proces produkcyjny i produkty wyjścia. Produkty wejściowe i
wyjściowe są rozróżnialne poprzez swe parametry fizyczne i stopień przetworzenia oraz zastosowaną
technologię produkcji, w odniesieniu do klasyfikacji produktów. Jednostka jednorodnej produkcji może
odpowiadać jednostce instytucjonalnej lub jej części, z drugiej strony, nigdy nie może ona należeć do dwu
różnych jednostek instytucjonalnych.
47. Jednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji (JLJP) jest częścią jednostki jednorodnej produkcji,
odpowiadającą jednostce lokalnej.
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48. Relacje między różnymi typami jednostek statystycznych ilustruje poniższa tabela:
Jedna lub więcej działalności
Tylko jedna działalność

Jedna lub więcej lokalizacji
Przedsiębiorstwo

Pojedyncza lokalizacja
Jednostka Lokalna

Jednostka instytucjonalna
JRD - Jednostka Rodzaju
Działalności

JLRD - Jednostka Lokalna Rodzaju
Działalności

JJP - Jednostka Jednorodnej
Produkcji

JLJP - Jednostka Lokalna
Jednorodnej Produkcji

Rozdział IV
Zasady klasyfikowania jednostek statystycznych
PODSTAWOWE ZASADY KLASYFIKACJI
49. Jednostki powinny być klasyfikowane w grupowaniu, które najlepiej opisuje ich działalność uwzględniając
środki produkcji oraz proces wytwarzania.
50. Wartość dodana – jest podstawowym pojęciem służącym zaklasyfikowaniu danej jednostki wg działalności
gospodarczej. Ponieważ wartość dodana stanowi różnicę pomiędzy produkcją a zużyciem pośrednim, jest ona
miernikiem dodatkowym udziału każdej jednostki gospodarczej w Produkcie Krajowym Brutto (PKB).
Pojęciem stałej ewaluacji jest wartość dodana brutto po cenach bazowych. Stanowi ona różnicę pomiędzy
produkcją po cenach bazowych a zużyciem pośrednim po cenach nabycia. Wartość dodana po cenach
bazowych obejmuje więc pozostałe opłaty związane z produkcją, wynagrodzeniem netto pracowników,
zużyciem kapitału trwałego (zakładowego) i nadwyżką eksportu sald księgowych.
51. PKD definiuje działalności gospodarcze. Jednostka może wykonywać jedną lub wiele działalności
gospodarczych umiejscowionych w jednym lub wielu grupowaniach PKD. Jednostki klasyfikowane są wg ich
działalności podstawowej. Działalnością podstawową jest działalność posiadająca swój największy udział w
wartości dodanej w cenach bazowych danej jednostki.
52. W przypadku gdy, na poziomie klasy, jednostka wykonuje tylko jeden rodzaj działalności, klasyfikuje się ją w
grupowaniu PKD obejmującym tę działalność. Natomiast, jeżeli jednostka wykonuje, na poziomie klasy,
więcej niż jedną działalność, ale wszystkie one mieszczą się w ramach tego samego grupowania PKD,
zaklasyfikowanie tej jednostki określone jest przez grupowanie PKD obejmujące te działalności w całości.
53. Jeżeli jednostka wykonuje, na poziomie klasy, działalności zawarte w różnych grupowaniach PKD, należy
przeanalizować pewne zasady w celu określenia działalności podstawowej. W przypadku, gdy, na poziomie
klasy, działalność stanowi ponad 50% wartości dodanej, zaklasyfikowanie jednostki jest określone przez tę
działalność.
54. Jeżeli jednostka wykonuje działalności zawarte tylko w dwóch różnych grupowaniach PKD, jedno z grupowań
będzie zawsze obejmowało ponad 50% wartości dodanej, z wyłączeniem skrajnego i mało prawdopodobnego
przypadku, gdy dwie działalności zawarte w różnych grupowaniach PKD będą obejmowały po 50%.
55. W przypadku bardziej złożonym, gdzie jednostka wykonuje więcej niż dwie działalności ujęte w więcej niż
dwóch różnych grupowaniach PKD i gdy żadne z grupowań nie stanowi 50% wartości dodanej, jednostkę tę
należy zaklasyfikować przy zastosowaniu metody „góra-dół”.
Identyfikacja działalności głównej jednostki statystycznej przy użyciu metody "góra - dół"
56. Metoda „góra – dół” oparta jest na zasadzie hierarchicznej, co oznacza, że zaklasyfikowanie danego podmiotu
na najniższym poziomie klasyfikacyjnym (tj.podklasy) powinno być spójne z zaklasyfikowaniem tej jednostki
na wyższych poziomach.
W związku z tym należy najpierw zidentyfikować poziom najwyższy i następnie kolejne poziomy
klasyfikacyjne, w sposób następujący:

11

Zasady metodyczne

a)

należy określić sekcję PKD, która ma najwyższy udział wartości dodanej. W przypadku braku
możliwości obliczenia wartości dodanej w okresie ostatnich 12 miesięcy, należy określić inny
właściwy miernik,
b) w ramach tej sekcji należy określić podsekcję/dział, która/y ma największy udział liczony według
wartości dodanej,
c) w ramach tej podsekcji czy działu należy określić grupę PKD, która ma największy udział liczony
według wartości dodanej,
d) w ramach tej grupy należy określić klasę PKD, która ma największy udział liczony według wartości
dodanej,
e) w ramach tej klasy należy określić podklasę PKD, która ma największy udział liczony według
wartości dodanej. Jeżeli podklasa odpowiada swym zakresem klasie (oznaczona jest literą Z),
wówczas działalność podstawowa określana jest na poziomie klasy.
Przykład:
Sekcja

Podmiot deklaruje wykonywanie następujących działalności:

D

Podsekcja

Klasa

Opis klasy

Udział w wartości
dodanej

DJ

28.71
29.31
29.41

Produkcja pojemników metalowych
Produkcja ciągników rolniczych
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

7%
8%
3%

DK

29.53

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie
żywności, tytoniu i w produkcji napojów

21%

29.55

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

8%

34.30

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych i ich silników

5%

51.14

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

7%

51.88

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych,
włączając sprzedaż ciągników

28%

74.20

Działalność w zakresie architektury, inżynierii

13%

DM

G

K

Etap 1: Identyfikacja Sekcji
Sekcja

Opis

Udział w wartości
dodanej

D
G

Przetwórstwo przemysłowe
Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego
i domowego
Obsługa nieruchomości, nauka, wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej

52%
35%

K

13%

Etap 2: Identyfikacja Podsekcji:
Podsekcja

Opis

DJ
DK
DM

Produkcja metali i wyrobów z metali
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja sprzętu transportowego
12

Udział w wartości
dodanej
7%
40%
5%
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Etap 3: Identyfikacja Działu:
Dział

Opis

29

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Udział w wartości
dodanej
40%

Etap 4: Identyfikacja Grupy:
Grupa
29.3
29.4
29.5

Opis
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Udział w wartości
dodanej
8%
3%
29%

Etap 5: Identyfikacja Klasy:
Klasa
29.53
29.55

Opis
Produkcja maszyn stosowanych przetwórstwie żywności,
tytoniu i w produkcji napojów
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Udział w wartości
dodanej
21%
8%

Działalność główna mieści się więc w zakresie klasy 29.53 "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie
żywności, tytoniu i w produkcji napojów", chociaż najwyższy udział wartości dodanej przypada na klasę 51.88
"Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników".
Jeżeli dokonano by ustalenia działalności podstawowej bezpośrednio na poziomie klasy posiadającej największy
udział wartości dodanej (z pominięciem wyższych poziomów), wówczas przedsiębiorstwo będące przedmiotem
analizy, zostałoby nieprawidłowo sklasyfikowane poza sferą produkcji.
Pozostałe, wymienione w omawianym przykładzie działalności, są działalnościami drugorzędnymi.
Etap 6: Identyfikacja podklasy:
Jeśli klasa jest równa podklasie to nie realizuje się etapu 6. W przypadku podziału klasy na podklasy - w ramach
klasy należy określić podklasę PKD, która ma największy udział liczony według wybranego miernika.
Działalność główna omawianego przykładowego podmiotu gospodarczego mieści się w zakresie podklasy 29.53.Z
"Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów".
57. Metoda „góra – dół” uwzględnia zasadę, wg której zaklasyfikowanie na poziomach niższych jest zgodne z
działalnością podstawową jednostki określoną na poziomach wyższych klasyfikacji. Metoda ta może być
również stosowana w przypadkach bardziej prostych, gdy jednostka wykonuje tylko jedną lub dwie
działalności. Jednakże wówczas zaklasyfikowanie działalności jest określane w sposób bezpośredni, bez
dokładnego postępowania wg metody „góra-dół”. Na niższych poziomach klasyfikacji, udział wartości dodanej
grupowania PKD otrzymanego dzięki metodzie góra – dół, nie zawsze musi stanowić 50% całkowitej wartości
dodanej danej jednostki. Taki przypadek będzie miał miejsce w miarę przechodzenia od poziomów wyższych
do poziomów niższych struktury hierarchicznej klasyfikacji PKD. Teoretycznie, jest również możliwe, że na
najwyższym poziomie hierarchicznym PKD, żadne z grupowań nie będzie stanowić więcej niż 50% wartości
dodanej danej jednostki.
58. W zasadzie metoda „góra – dół” pozwala określić działalność podstawową do najniższego poziomu
klasyfikacji. W praktyce metodę tę wystarczy stosować do poziomu, który jest potrzebny, w zależności od
zastosowania. Może to być np. poziom działu, czy grupy.
Rozporządzenie wprowadzające NACE Rev.1.1 nie narzuca konieczności stosowania konkretnego
poziomu hierarchicznego.
Kryteria zastępcze
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59. Aby określić działalność główną jednostki, należy znać udziały procentowe wartości dodanej dotyczące
działalności umiejscowionych w różnych grupowaniach. Jednakże, w praktyce często nie jest możliwe
otrzymanie informacji nt. wartości dodanej poszczególnych wykonywanych działalności i w tym przypadku
należy wesprzeć się kryteriami zastępczymi. Kryteria te mogą być następujące:
- Kryteria zastępcze oparte na produkcji:
- produkcja brutto jednostki, która jest przypisywana do wyrobów lub usług związanych z
każdym rodzajem działalności,
- wartość sprzedaży grup produktów pochodzących z tych działalności.
- Kryteria zastępcze oparte na środkach produkcji:
- wynagrodzenie (w tym pensja) przypisywane do różnych rodzajów działalności,
- zatrudnienie w ramach poszczególnych działalności, zgodnie z udziałem liczby zatrudnionych
w różnych działalnościach danej jednostki.
Powyższe kryteria powinny być stosowane w zastępstwie danych dotyczących wartości dodanej, w przypadku gdy
nie jest ona znana. Należy je stosować w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze wyniki, które byłyby zbliżone do
wyników uzyskanych na podstawie wartości dodanej. Stosowanie kryteriów zastępczych nie zmienia procedury
pozwalającej określić wartość podstawową, ani zasad metody góra-dół. Kryteria te służą tylko aproksymacji
wartości dodanej.
Stosowanie wprost w/w kryteriów zastępczych może jednak czasem doprowadzić do popełnienia błędu. Taka
sytuacja będzie miała miejsce, gdy struktura kryteriów zastępczych nie będzie proporcjonalna do wartości dodanej
(która jest nieznana).
Problemy związane ze stosowaniem kryteriów zastępczych opartych na produkcji.
60. Stosując kryterium sprzedaży (obroty), w niektórych przypadkach można stwierdzić, że nie istnieje związek
proporcjonalności pomiędzy obrotami i wartością dodaną. Najczęściej udział obrotów w wartości dodanej jest
o wiele mniej istotny w przypadku działalności handlowej niż działalności produkcyjnej. Innym przykładem
mogą być obroty spedytorów lub zwykłych przedsiębiorców. Ponadto, również w ramach sektora produkcji,
stosunek sprzedaży do wartości dodanej z nią związanej, może być różny pomiędzy działalnościami i w
ramach samych działalności. W niektórych przypadkach obroty nie mają żadnego znaczenia lub nie istnieją
(np. działalność pośrednictwa finansowego lub ubezpieczenia). Podobna sytuacja może mieć miejsce w
przypadku stosowania produkcji brutto jako kryterium zastępczego.
61. Wiele jednostek wykonuje jednocześnie działalność komercyjną i niekomercyjną. W tym przypadku, obroty
handlowe są nieodpowiednim wskaźnikiem udziału nieznanej wartości dodanej działalności handlowej.
Lepszym wskaźnikiem jest marża handlowa (różnica między wielkością obrotów przypadających na handel i
sprzedaż wyrobów przeznaczonych do ponownej sprzedaży, skorygowanych o zmiany zapasów). Jednakże
marża handlowa może się zmieniać w ramach tego samego handlu hurtowego i detalicznego, jak również
pomiędzy różnymi działalnościami handlowymi. Ponadto, należy mieć na uwadze zasady klasyfikowania
specyficznego dla handlu detalicznego, o którym mowa w dalszej części zasad.
Problemy związane ze stosowaniem kryteriów zastępczych opartych na środkach produkcji
62. Podobne środki ostrożności należy podjąć w przypadku stosowania kryteriów zastępczych opartych na
środkach produkcji. Proporcjonalność pomiędzy wynagrodzeniem pracowników czy wielkością zatrudnienia i
wartością dodaną nie jest zapewniona, jeżeli kapitałochłonność różnych działalności jest odmienna. Duża
kapitałochłonność pociąga za sobą zazwyczaj większą amortyzację i mniejszy udział płac w wartości dodanej.
Kapitałochłonność jest zmienna pomiędzy rozmaitymi działalnościami gospodarczymi, nawet w ramach tej
samej klasy PKD. Będzie ona prawdopodobnie mniejsza np. dla gromadzenia odpadów niż dla ich spalania, ale
obie te działalności przynależą do tej samej klasy PKD: 90.02.
63. Wyodrębnione zakłady (w tym również zarządy) przedsiębiorstw wielozakładowych należy klasyfikować
zgodnie z rodzajem ich własnej działalności, niezależnie od kategorii zaklasyfikowania działalności jednostki
macierzystej.
64. Jednostki będące w budowie lub nowo uruchamiane należy klasyfikować stosownie do projektowanego
(przewidywanego) głównego rodzaju działalności.
SPECYFICZNE ZASADY KLASYFIKOWANIA
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65. Podstawowe zasady określające działalność podstawową jednostki statystycznej zostały przedstawione
powyżej.
Istnieją jednak pewne procesy, zjawiska gospodarcze i ekonomiczne, które powinny być bardziej
precyzyjnie zdefiniowane w celu zapewnienia jednolitego traktowania jednostek statystycznych. Definicje
te przedstawione zostały w dalszej części niniejszego rozdziału.
Integracja pionowa
66. Integracja pionowa występuje wtedy, gdy w ramach tego samego przedsiębiorstwa realizowane są kolejno
różne etapy procesu produkcji i gdy wynik jednego etapu procesu jest początkiem następnego etapu.
Przykładowo: ścinanie drzew połączone z cięciem drewna, wydobycie gliny połączone z cegielnią,
produkcja włókien syntetycznych związana z produkcją tkanin włókienniczych.
67. Jednostka z pionowo zintegrowanym łańcuchem działalności powinna generalnie być zaklasyfikowana według
działalności, która w największym stopniu uczestniczy w wytworzonej wartości dodanej. Jednakże z przyczyn
praktycznych związanych z dostępnością danych, często produkcja końcowa określa miejsce zaklasyfikowania.
Integracja pozioma
68. Opisane w pkt.68 zasady stosuje się również w specyficznych przypadkach jednostek zintegrowanych poziomo
tzn. gdy kilka rodzajów działalności jest równolegle wykonywanych przy użyciu tych samych środków
produkcji a podział na odrębne jednostki statystyczne nie może być dokonany, np. produkcja piekarnicza
połączona z wytwarzaniem wyrobów cukierniczych.
Działalność podwykonawcza
69. Jednostki wykonujące działalność podwykonawczą, klasyfikuje się tak samo jak jednostki produkujące takie
same wyroby lub świadczące takie same usługi na własny rachunek. Istnieją dwa główne rodzaje takich
jednostek:
a)

Jednostki, w których praca oparta jest na planach, gdzie zleceniodawca dostarcza
podwykonawcy wszelkie plany techniczno-konstrukcyjne w celu wytworzenia produktu, który
zamówił. Ta sytuacja występuje najczęściej w sektorze metalowym np. działalność kuźni, cięcie,
wytłaczanie, odlewanie;

b) Jednostki wykonujące pracę na zamówienie, gdzie zleceniodawca powierza swój materiał.
Przedmiotem poddawanym obróbce może być w tym przypadku wszystko, od surowca do
wykonanej mechanicznie części maszyny. Może to być obróbka metali (np. chromowanie),
przygotowanie owoców do puszkowania itp.
Jednostki organizujące wytwarzanie
70. Jednostki organizujące wytwarzanie są to jednostki, które pod swoją własną nazwą sprzedają wyroby lub
usługi, wykonane przez podwykonawców. Jednostki te klasyfikuje się w sekcji G (Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego),
poza przypadkiem, gdy są one właścicielami praw do wyrobu i pomysłu (projektu).
Wówczas są one klasyfikowane tak, jak gdyby same produkowały te wyroby.
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Roboty instalacyjne i montażowe na miejscu przeznaczenia
71. Jednostki, które wykonują przede wszystkim roboty instalacyjne lub montażowe wszelkiego rodzaju obiektów,
włączając wyposażenie i sprzęt, niezbędny dla funkcjonowania budynków, są klasyfikowane w budownictwie
w dziale 45 Budownictwo.
Dział obejmuje instalacje grzewcze i wentylacyjne, elektryczne, gazowe, wodne, instalowanie wind,
dźwigów i ruchomych schodów, okien, drzwi itp.
72. Instalowanie i montaż zwykle obejmuje także usługi związane z rozruchem, tzn. wszelkie prace niezbędne w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz podstawowe szkolenia personelu zajmującego
się obsługą i konserwacją wspomnianych urządzeń. Pozostałe rodzaje szkoleń są klasyfikowane w dziale 80
Edukacja.
73. Prace instalacyjne, wykonywane jako usługi związane ze sprzedażą wyposażenia/sprzętu, stanowią działalność
towarzyszącą (dodatkową, uzupełniającą) i są klasyfikowane w taki sam sposób jak działalność podstawowa.
Przykładowo instalowanie domowego sprzętu elektrycznego przez sprzedawcę detalicznego, montaż lub
instalowanie przeciwwłamaniowego systemu alarmowego, albo biurowej sieci telefonicznej przez
wytwórcę tego sprzętu i na miejscu użytkowania tego sprzętu.
Konserwacja i naprawy
74. Jednostki, które zajmują się konserwacją i naprawą sprzętu/wyposażenia są klasyfikowane w tej samej klasie,
co jednostki, wytwarzające ten sprzęt/wyposażenie, poza następującymi przypadkami:
- jednostki, które dokonują konserwacji lub naprawy pojazdów samochodowych i motocykli, są
klasyfikowane odpowiednio w grupach 50.2 i 50.4;
- jednostki, które dokonują napraw artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego są
klasyfikowane w grupie 52.7;
- jednostki, które naprawiają komputery i sprzęt biurowy oraz zajmują się konserwacją tego sprzętu, są
klasyfikowane w grupie 72.5,
- jednostki, które zajmują się konserwacją lub naprawą palników piecowych i kotłów centralnego
ogrzewania sklasyfikowane w podklasie 45.33.A.
SZCZEGÓLNE ZASADY KLASYFIKOWANIA WYBRANYCH SEKTORÓW; DEFINICJE
SEKCJA G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów
użytku osobistego i domowego
75. W PKD handel obejmuje wszystkie jednostki, których główna działalność gospodarcza polega na kupowaniu
wyrobów nadających się do transportu w celu ich sprzedaży. Zalicza się tu także działalność agentów
pośredniczących między sprzedającymi wyroby a kupującymi. Takie wyroby są jedynie przedmiotem
przeładunku i ewentualnie pakowania, nie są one w istotny sposób przekształcane.
76. Handel obejmuje nie tylko bezpośrednie transakcje handlowe pomiędzy dwiema stronami, ale także te, które są
realizowane na zamówienie jednej lub większej ilości stron.
Zasadnicze znaczenie ma jednak to, że podstawową działalnością powinna być działalność polegająca na
zawieraniu transakcji handlowych w zakresie towarów, które nie uległy zmianie większej, niż to ma
miejsce zwykle u sprzedawcy.
77. "Typowe dla handlu" traktowanie towaru może polegać na sortowaniu, rozdzielaniu, mieszaniu, pakowaniu.
Zasadnicze cechy towaru nie powinny być naruszone.
78. W handlu hurtowym występuje szereg dziedzin działalności gospodarczej, w których traktowanie towaru w
sposób typowy dla handlu jest kwestią o zasadniczym znaczeniu. Typowym przykładem jest tu
przepakowywanie towarów przed ich dostawą do sprzedawcy detalicznego
79. Zalicza się tu także usługi wspomagające sprzedaż towarów, takie jak dostawę i instalowanie sprzętu
elektrycznego.
80. Magazynowanie w handlu ma miejsce wówczas, gdy jednostki sklasyfikowane w sekcji G mają swoje
magazyny, w których magazynują swoje towary. Wykonywanie magazynowania towarów na zasadzie umowy,
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czyli magazynowanie na zlecenie jednostek handlowych - nie jest klasyfikowane w sekcji G lecz w sekcji I w
klasie 63.12. "Magazynowanie i przechowywanie towarów".
81. Handel hurtowy komisowy (prowizyjny) oraz handel hurtowy na rachunek własny klasyfikowane są w jednym
dziale. Klasy grupujące handel hurtowy komisowy tworzą jedną grupę (51.1), natomiast klasy dotyczące
handlu hurtowego na własny rachunek znajdują się w sześciu grupach 51.2-51.7.
Oddzielny dział obejmuje handel detaliczny, przy czym wyróżnia się sześć grup związanych z różnymi
aspektami handlu detalicznego i jedną dodatkową, obejmującą naprawy artykułów użytku osobistego i
domowego.
Handel pojazdami samochodowymi oraz ich naprawy i konserwacja, a także detaliczna sprzedaż paliwa do
pojazdów samochodowych tworzą dział 50.
Handel komisowy
82. Grupa 51.1 „Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie”- obejmuje wszystkie jednostki, których podstawowa
działalność polega na handlu wyrobami na zlecenie strony trzeciej. Mogą to być ajenci handlowi lub maklerzy,
albo centrale zaopatrzenia lub zbytu prowadzące transakcje na rachunek strony trzeciej.
Jednakże, należy zwrócić uwagę, że detaliczny handel komisowy nie jest oddzielnie klasyfikowany;
mieści się on w odpowiednich klasach działu 52.
Handel hurtowy
83. Grupy handlu hurtowego obejmują wszystkie jednostki, których działalność gospodarcza polega na
odsprzedaży towaru, we własnym imieniu, jednostkom handlu detalicznego, użytkownikom przemysłowym
lub handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytucjom albo innym hurtownikom.
84. Jedynym kryterium klasyfikowania handlu hurtowego jest gama (różnorodność) produktów. Innych kryteriów
(np. czy jest to handel hurtowy produktami krajowymi, pochodzącymi z importu czy eksportu) nie bierze się
pod uwagę.
Handel detaliczny
85. Handel detaliczny generalnie nie obejmuje sprzedaży maszyn, ciągników, nawozów, np. dla rolników lub na
potrzeby działalności gospodarczej. Sprzedaż środków produkcji zalicza się wyłącznie do sprzedaży hurtowej.
Grupy 52.1 do 52.6 PKD, obejmujące sprzedaż detaliczną, dotyczą wszystkich jednostek, których działalność
gospodarcza polega na sprzedaży towarów na rachunek własny lub strony trzeciej, głównie dla potrzeb
gospodarstw domowych i dla użytku osobistego.
86. Handel detaliczny prowadzony jest zwykle w pomieszczeniu ogólnie dostępnym. Istnieją jednak inne formy
sprzedaży detalicznej, takie jak sprzedaż korespondencyjna, przez telefon lub za pośrednictwem Internetu,
handel z pojazdów o ruchomej lokalizacji oraz miejsc o tymczasowej lokalizacji lub z magazynów.
87. Handel detaliczny jest najpierw klasyfikowany według punktu sprzedaży (sprzedaż w sklepie: grupy 52.1 do
52.5; sprzedaż poza siecią sklepową: grupa 52.6). Sprzedaż detaliczna prowadzona poprzez sieć sklepową
została podzielona na sprzedaż detaliczną artykułów nowych (grupy 52.1 do 52.4) i sprzedaż detaliczną
artykułów używanych (grupa 52.5). W ramach sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach artykułami
nowymi wprowadzono podział na sprzedaż detaliczną prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych (grupy
52.2 do 52.4) i sprzedaż detaliczną prowadzoną w sklepach niewyspecjalizowanych (grupa 52.1). W ramach
sprzedaży prowadzonej w sklepach wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju sprzedawanych
produktów. Agregacje wyżej wymienionych grup powinny być traktowane jak poziomy dodatkowe do
wykorzystania w przypadku stosowania metody „góra-dół” (metoda „góra-dół” opisana jest w rozdziale IV).
Schemat decyzyjny

Dział 50
Handel

Naprawy

52.1-52.6

52.7

w sklepach
52.1-52.5

poza siecią sklepową
52.6
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artykułów używanych

wyrobów nowych

52.5

52.1-52.4

w sklepach
niewyspecjalizowanych
52.1

w sklepach wyspecjalizowanych
52.2-52.4
podział dodatkowy w zależności od
rodzaju sprzedawanego produktu

88. W niniejszej klasyfikacji nie próbowano odzwierciedlać innych możliwych aspektów sprzedaży detalicznej,
takich jak: rodzaj obsługi (tradycyjna, samoobsługa itp.), rynki zbytu obsługiwane przez służby ochotnicze lub
centrale zaopatrzenia ani też wprowadzać rozróżnienia pomiędzy spółdzielniami a innymi rodzajami handlu
detalicznego.
89. Jednostki, których podstawową działalnością, określoną wg. miernika wartości dodanej, jest bez wątpienia
handel detaliczny prowadzony w sklepach zlokalizowanych w nieruchomościach, powinny być przypisane do
jednej z klas od 52.11 do 52.50 oraz właściwych podklas. Po określeniu rodzaju wyrobów sprzedawanych
przez poszczególne jednostki, należy dalej klasyfikować według następujących zasad:
a)

jeżeli sprzedawane wyroby dotyczą towarów zawartych wyłącznie w jednej klasie/podklasie PKD,
przypisywane są oczywiście tej klasie/podklasie.
Przykład:
Jednostka sprzedaje w swoim sklepie znajdującym się w budynku, jedynie napoje. Jednostka ta
jest klasyfikowana w klasie 52.25 i w podklasie 52.25.Z,

b) jeżeli sprzedawane wyroby obejmują towary należące do wielu klas/podklas PKD należy określić
czy któraś z tych klas/podklas stanowi 50% lub więcej wartości dodanej.
W takim przypadku jednostka powinna być klasyfikowana w tej klasie/podklasie.
Przykłady:
1)

52.41 - 20%
52.42 - 30%
52.43 - 50%

2)

52.21 - 10%
52.24 - 10%
52.25 - 10%
52.33 - 15%
52.41 - 55%

klasa: 52.43
klasa: 52.41
podklasa: 52.43.Z
podklasa: 52.41.Z
c)

jeżeli sprzedawane wyroby obejmują towary należące do wielu klas/podklas PKD, a udział żadnej z
nich nie wynosi 50% lub więcej, dla określenia klasy/podklasy konieczna jest dalsza analiza.
Wówczas należy zastosować metodę „góra- dół” z uwzględnieniem wcześniej wspomnianych
poziomów dodatkowych (patrz pkt. 88)

Przykłady:
1)

52.42
52.43
52.50
52.62

-

25%
10%
40%
25%

Klasa: 52.50
podklasa: 52.50.Z

2)

52.42
52.43
52.50
52.62

-

15%
20%
25%
40%

Klasa: 52.43
podklasa: 52.43.Z
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3)

52.42
52.43
52.50
52.62

-

5%
10%
40%
45%

Klasa: 52.50
podklasa: 52.50.Z;
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Wybór pomiędzy sprzedażą detaliczną prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych (52.2-52.4) i
sprzedażą detaliczną prowadzoną w sklepach niewyspecjalizowanych (52.1)zależy od liczby
klas/podklas PKD, których on dotyczy, niezależnie od jego wagi na poziomie grup.
d) jeżeli sprzedawane wyroby obejmują towary należące do maksimum czterech klas/podklas PKD z
grup: 52.2 lub 52.3 lub 52.4 oraz udział żadnej z klas/podklas nie wynosi 50% lub więcej, ale każda
stanowi powyżej 5% wartości dodanej – wówczas należy wziąć pod uwagę handel w sklepach
wyspecjalizowanych. Wystarczy określić działalność podstawową na podstawie wartości dodanej.
Określenie głównego rodzaju działalności następuje poprzez wskazanie najpierw głównej grupy, a
następnie klasy w ramach tej grupy oraz podklasy w ramach klasy.
Przykłady:
1)

52.21
52.22
52.31
52.43

-

30%
5%
45%
20%

2)

Klasa: 52.31
podklasa: 52.31.Z
e)

52.21
52.22
52.31
52.43

-

30%
15%
40%
15%

3)

Klasa: 52.21
podklasa: 52.21.Z

52.21
52.22
52.31
52.43

-

20%
5%
35%
40%

Klasa: 52.43
podklasa: 52.43.Z;

jeżeli sprzedawane przez jednostkę wyroby obejmują towary należące do pięciu lub większej liczby
klas z grup: 52.2, 52.3 i 52.4, ale udział żadnej z nich nie wynosi 50% lub więcej, przy czym każda
z nich stanowi ponad 5% wartości dodanej, jednostkę tą należy traktować jako prowadzącą
sprzedaż w sklepie niewyspecjalizowanym i zaklasyfikować do grupy 52.1. Jeżeli żywność, napoje
i wyroby tytoniowe stanowią przynajmniej 35% wartości dodanej, właściwą klasą PKD jest 52.11 i
podklasa 52.11.Z. We wszystkich pozostałych przypadkach powinna to być klasa 52.12 i podklasa
52.12.Z.

Przykłady:
1)

52.21
52.22
52.31
52.33
52.44

-

5%
10%
15%
25%
45%

Klasa: 52.12
podklasa: 52.12.Z

2)

52.21
52.22
52.31
52.33
52.44

-

20%
15%
10%
10%
45%

Klasa: 52.11
podklasa: 52.11.Z

3)

52.21
52.22
52.31
52.33
52.44

- 5%
- 5%
- 40%
40%
- 10%

Klasa: 52.12
podklasa: 52.12.Z

UWAGA: Zasady klasyfikowania zawsze opierają się na sprzedaży detalicznej danej jednostki organizacyjnej.
Jeżeli poza handlem detalicznym jednostka wykonuje działalności drugorzędne, które polegają także na
świadczeniu usług lub wytwarzaniu wyrobów, klasyfikacja jednostki do właściwej klasy i podklasy
działu 52 jest określana tylko przez udział procentowy jej sprzedaży detalicznej.
Sekcja L: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
powszechne ubezpieczenie zdrowotne

społeczne i

90. Kryteria klasyfikacji stosowane w sektorze prywatnym są przez analogię wykorzystywane także w odniesieniu
do organów administracji publicznej. W konsekwencji nie wszystkie te organy są klasyfikowane w Sekcji L.
Działalności prowadzone na poziomach: krajowym, regionalnym lub lokalnym, które występują w innych
PKD, są klasyfikowane we właściwej sekcji, np. szkolnictwo klasyfikowane jest w Sekcji M; ochrona zdrowia
i opieka społeczna w Sekcji N.
W nawiązaniu do powyższego instytucje szkolnictwa wyższego administrowane przez centralną lub
terenową administrację publiczną klasyfikowane są w klasie 80.30 i we właściwej podklasie, podczas gdy
szpitale w ten sam sposób administrowane, zaklasyfikowane są w klasie 85.11 i podklasie 85.11.Z.
Dział 95 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
91. Klasa 95.00 i podklasa 95.00.Z obejmuje jedynie działalność gospodarstw domowych zatrudniających
pracowników (pomoc domową) Włączenie tego rodzaju działalności do PKD wynika z potrzeb rachunków
narodowych, traktujących tego rodzaju działalność jako produkcję, a także na potrzeby pewnych badań
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ankietowych. Sami pracownicy zatrudniani w gospodarstwach domowych nie są klasyfikowani w klasie 95.00
ani w podklasie 95.00.Z.
Działy: 96 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby i 97 Gospodarstwa
domowe świadczące usługi na własne potrzeby
92. W związku ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji ISIC Rev. 3.1, do NACE Rev. 1.1, a tym samym do
PKD, wprowadzone zostały dwa nowe działy: 96 „Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne
potrzeby” i 97 „Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby”. Działy te zostały
wprowadzone w celu ujęcia całości działalności produkcyjnej, włączając działalność wykonywaną wyłącznie
przez gospodarstwa domowe na użytek własny.
Działy te nie zostały więc stworzone dla potrzeb statystyki przedsiębiorstw, ale w celu gromadzenia
danych dotyczących działalności gospodarstw domowych i działalności związanej z utrzymaniem.
Rozdział V
Zmiany w działalności jednostek
93. Jednostki często zmieniają swoją główną działalność albo w sposób natychmiastowy albo stopniowo przez
dłuższy okres czasu. Działalność główna może się zmieniać w ciągu roku w okresie czasu od jednego terminu
sprawozdawczego do następnego. Może to być związane z czynnikiem sezonowości lub wynikiem decyzji
zarządu przedsiębiorstwa o zmianie profilu produkcji. W każdym przypadku, zmiana ta będzie miała dość
szybki wpływ na bilans wyników z działalności. Zmiana w profilu produkcji lub sprzedaży może odbywać się
też stopniowo, przez kilka lat.
Wszystkie te przypadki powodują zmiany w zaklasyfikowaniu jednostek. Zbyt częste zmiany
zniekształcają dane statystyczne, których interpretacja staje się w najwyższym stopniu utrudniona.
94. Aby uniknąć zbyt częstych zmian, konieczne jest stosowanie "zasady stabilności", zapobiegającej pojawianiu
się (w demografii ekonomicznej przedsiębiorstw) istotnych zmian będących tylko artefaktem statystycznym.
Zgodnie z przyjętą zasadą, aby zmiana zaklasyfikowania stała się możliwa, przez dwa lata działalność
drugorzędna powinna przeważać nad działalnością, do której jednostka została przypisana.
95. Zmiany w klasyfikacji jednostek dla celów badań statystycznych są robione nie częściej niż raz na rok,
albo w ustalonym terminie, albo w momencie, w którym informacja staje się dostępna. Częstsze zmiany
prowadziłyby w rezultacie do niespójności danych statystycznych: krótkoterminowych (miesięcznych i
kwartalnych) oraz długoterminowych.
Rozdział VI
Słowniczek
96. Słowniczek definiuje w sposób szczegółowy niektóre terminy stosowane w PKD w celu ułatwienia
użytkownikom ich poprawnej interpretacji.
97. Maszyny i urządzenia użytku osobistego i domowego - sprzęt i wyposażenie przeznaczone głównie do
użytku w gospodarstwach domowych, np. pralki domowe.
98. Maszyny i urządzenia przemysłowe - wyposażenie i sprzęt oraz maszyny przeznaczone głównie do użytku w
lokalach niebędących gospodarstwem domowym, jako wyposażenie zakładów produkcyjnych, fabryk np.
obrabiarki, urządzenia mechaniczne i maszyny piorące stosowane w pralniach.
99. Działalność produkcyjna – wszelkie rodzaje działalności objęte Sekcją D, zarówno przemysł rękodzielniczy,
jak i prowadzenie działalności na wielką skalę.
100.Produkt (wyrób lub usługa)- wynik (efekt) działalności gospodarczej.
101.Produkt końcowy (gotowy) - produkt, dla którego zakończono proces przetwarzania.
Uwaga: Jest to definicja stosowana w niniejszych objaśnieniach; w innym kontekście termin ten może mieć inne
znaczenie.
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Zasady metodyczne

102.Półprodukt - produkt niegotowy, który jest już w pewnym stopniu wytworzony ale wymaga dalszego
przetwarzania lub obróbki zanim stanie się gotowy do użytku. Półprodukty mogą być sprzedawane innym
producentom do dalszego przetwarzania.
Typowym przykładem półproduktów są surowe odlewy metalowe sprzedawane w celu obróbki końcowej przez
innego producenta.
103.Przetwarzanie - proces, który zmienia surowce, półprodukty lub produkty w celu otrzymania nowych
produktów. Zmiany te mogą dotyczyć ich natury, składu lub formy.
104.Obróbka - proces, który jest wykonywany jako kolejny etap procesu produkcyjnego o charakterze
zabezpieczającym i konserwacyjnym, powiększającym wartość użytkową wyrobów, nadającym określone
cechy itp.
Przykładem jest obróbka płodów rolnych, obróbka drewna, metali i odpadów (recykling).
105.Wartość dodana stanowi różnicę pomiędzy przychodami jednostki a kosztami ich uzyskania.
106.Działalność rynkowa i pozarynkowa - rozróżnienie pomiędzy działalnością rynkową a pozarynkową nie
stanowi kryterium klasyfikacyjnego. Istnieją klasy obejmujące działalność pozarynkową (w zakresie działu 75)
a także klasy obejmujące zarówno działalność rynkową jak i pozarynkową.
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CZĘŚĆ II

SCHEMAT
KLASYFIKACJI

Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

SEKCJA A

01
01.1
01.11
01.11.A
01.11.B
01.11.C
01.12
01.12.A
01.12.B
01.13

01.13.Z

01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.30

01.21.Z
01.22.Z
01.23.Z
01.24.Z
01.25.Z
01.30.Z

01.2

01.3
01.4

01.41
01.41.A
01.41.B

01.5
02

01.42

01.42.Z

01.50

01.50.Z

02.0
02.01
02.02

SEKCJA B
05

02.01.A
02.01.B
02.02.Z

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo
Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Uprawa zbóż
Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości
skrobi i inuliny
Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Uprawa warzyw, specjalnych roślin
ogrodniczych i
produktów szkółkarskich
Uprawa warzyw
Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych;
szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i
orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji
napojów i przypraw
Chów i hodowla zwierząt
Chów i hodowla bydła
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
Chów i hodowla świń
Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
(działalność mieszana)
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności
weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni
Działalność usługowa związana z produkcją roślinną;
zagospodarowanie terenów zieleni
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
Działalność usługowa związana z
zagospodarowaniem
terenów zieleni
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą
zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej
Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt
łownych, włączając działalność usługową
LEŚNICTWO,
WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Szkółkarstwo leśne
Działalność usługowa związana z leśnictwem
RYBACTWO
RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ

05.0

05.01
05.02

05.01.A
05.01.B
05.02.Z

SEKCJA C
PODSEKCJ
A CA
10
10.1

NAZWA GRUPOWANIA

10.10
10.10.A
10.10.B

Rybołówstwo, włączając działalność usługową
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Rybołówstwo w wodach morskich
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
GÓRNICTWO
GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
GÓRNICTWO
WĘGLA
KAMIENNEGO
I
BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU
Wydobywanie węgla kamiennego; brykietowanie
Wydobywanie węgla kamiennego
Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

10.10.C
10.2

10.20

10.3

10.30

11.1

11.10

10.20.A
10.20.B
10.30.Z

11

11.2

11.20

11.10.A
11.10.B
11.20.Z

12
12.0
PODSEKCJ
A CB
13
13.1
13.2

12.00

12.00.Z

13.10
13.20

13.10.Z
13.20.A
13.20.B
13.20.C

14
14.1
14.11

14.11.Z

14.12
14.13

14.12.Z
14.13.Z

14.21
14.22
14.30

14.21.Z
14.22.Z

14.2
14.3

14.30.A
14.4
14.5

14.40
14.50

14.30.B
14.40.Z
14.50.Z

SEKCJA D
PODSEKCJ
A DA
15
15.1
15.11
15.12
15.13

15.11.Z
15.12.Z
15.13.A
15.13.B

15.2

15.20

15.20.Z

15.31
15.32

15.31.Z
15.32.Z

15.3

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); brykietowanie
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)
Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu
GÓRNICTWO
ROPY
NAFTOWEJ
I
GAZU
ZIEMNEGO,
WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
Górnictwo ropy naftowej
Górnictwo gazu ziemnego
Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego
GÓRNICTWO RUD URANU I TORU
GÓRNICTWO
SUROWCÓW
INNYCH
NIŻ
ENERGETYCZNE
GÓRNICTWO RUD METALI
Górnictwo rud żelaza
Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud
uranu i toru
Górnictwo rud miedzi
Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych
Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud
miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
POZOSTAŁE GÓRNICTWO
Wydobywanie kamienia
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
Wydobywanie łupków
Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
Wydobywanie żwiru i piasku
Wydobywanie gliny i kaolinu
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego
oraz do produkcji nawozów
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z
wyłączeniem siarkonośnych
Wydobywanie surowców siarkonośnych
Produkcja soli
Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH;
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I
NAPOJÓW
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i
wyrobów z mięsa
Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików
Produkcja mięsa z drobiu i królików
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i
królików
Produkcja konserw, przetworów z mięsa,
podrobów
mięsnych i krwi
Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z
mięsa
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych
produktów rybactwa
Przetwórstwo owoców i warzyw
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
Produkcja soków z owoców i warzyw
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

15.33
15.33.A
15.33.B
15.4
15.41
15.42
15.43

15.41.Z
15.42.Z
15.43.Z

15.51
15.52

15.51.Z
15.52.Z

15.61
15.62

15.61.Z
15.62.Z

15.71
15.72

15.71.Z
15.72.Z

15.5
15.6

15.7
15.8
15.81
15.82

15.81.A
15.81.B
15.82.Z

15.83
15.84
15.85

15.83.Z
15.84.Z
15.85.Z

15.86
15.87
15.88
15.89

15.86.Z
15.87.Z
15.88.Z
15.89.Z

15.91
15.92
15.93
15.94
15.95

15.91.Z
15.92.Z
15.93.Z
15.94.Z
15.95.Z

15.96
15.97
15.98

15.96.Z
15.97.Z
15.98.Z

16.00

16.00.Z

17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17

17.11.Z
17.12.Z
17.13.Z
17.14.Z
17.15.Z
17.16.Z
17.17.Z

15.9

16
16.0
PODSEKCJ
A DB
17
17.1

NAZWA GRUPOWANIA

Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie
indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa związana z przetwórstwem i
konserwowaniem warzyw i owoców
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego
Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Produkcja lodów
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i
wyrobów skrobiowych
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
Produkcja gotowych pasz dla zwierząt
Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
Produkcja karmy dla zwierząt domowych
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych
Produkcja pieczywa
Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o
przedłużonej trwałości
Produkcja cukru
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów
mącznych
Przetwórstwo herbaty i kawy
Produkcja przypraw
Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja napojów
Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
Produkcja alkoholu etylowego
Produkcja win gronowych
Produkcja jabłecznika i win owocowych
Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych
pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja piwa
Produkcja słodów
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Produkcja wyrobów tytoniowych
PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I
ODZIEŻY
WŁÓKIENNICTWO
Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici
Produkcja przędzy bawełnianej
Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
Produkcja przędzy lnianej
Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
Produkcja nici do szycia
Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

17.2

17.3
17.4

17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.30
17.40

17.21.Z
17.22.Z
17.23.Z
17.24.Z
17.25.Z
17.30.Z
17.40.A
17.40.B

17.5
17.51
17.52

17.51.Z
17.52.A
17.52.B

17.6
17.7

17.53

17.53.Z

17.54

17.54.Z

17.60

17.60.Z

17.71
17.72

17.71.Z
17.72.Z

18.10

18.10.Z

18.21
18.22

18.21.Z

18
18.1
18.2

18.22.A
18.22.B
18.23
18.24

18.23.Z
18.24.Z

18.3

18.30

18.30.Z

19.1
19.2
19.3

19.10
19.20
19.30

19.10.Z
19.20.Z

PODSEKCJ
A DC
19

19.30.A
19.30.B
PODSEKCJ
A DD
20

20.1

20.10

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja tkanin włókienniczych
Produkcja tkanin bawełnianych
Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych
Produkcja tkanin pozostałych
Wykończanie materiałów włókienniczych
Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z
wyłączeniem odzieży
Produkcja
gotowych
wyrobów
włókienniczych,
z
wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z
brezentu i wyposażenia kempingowego
Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych
Produkcja dywanów i chodników
Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów
powroźniczych
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z
wyłączeniem odzieży
Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Produkcja dzianin
Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej
Produkcja wyrobów pończoszniczych
Produkcja odzieży dzianej
PRODUKCJA
ODZIEŻY
I
WYROBÓW
FUTRZARSKICH
Produkcja odzieży skórzanej
Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem
odzieży skórzanej
Produkcja ubrań roboczych
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców,
pozostała
Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt,
pozostała
Produkcja bielizny
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja
wyrobów futrzarskich
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW
ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW
ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Produkcja skór wyprawionych
Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
Produkcja obuwia
Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego
Produkcja obuwia sportowego
PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI),
WYROBÓW
ZE
SŁOMY
I
MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

20.2
20.3

20.20
20.30

20.10.A
20.10.B
20.20.Z
20.30.Z

20.4
20.5

20.40

20.40.Z

20.51
20.52

20.51.Z
20.52.Z

21.11
21.12

21.11.Z
21.12.Z

21.21

21.21.Z

21.22

21.22.Z

21.23
21.24
21.25

21.23.Z
21.24.Z
21.25.Z

22.11
22.12
22.13
22.14
22.15

22.11.Z
22.12.Z
22.13.Z
22.14.Z
22.15.Z

22.21
22.22

22.21.Z
22.22.Z

22.23
22.24
22.25

22.23.Z
22.24.Z
22.25.Z

22.31
22.32
22.33

22.31.Z
22.32.Z
22.33.Z

PODSEKCJ
A DE
21
21.1
21.2

22
22.1

22.2

22.3

PODSEKCJ
A DF
23
23.1

23.10
23.10.A
23.10.B

23.2

23.20
23.20.A

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja wyrobów tartacznych
Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek
Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa
Produkcja opakowań drewnianych
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja
wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do
wyplatania
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych
do wyplatania
PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ
WYROBÓW
Z
PAPIERU;
DZIAŁALNOŚĆ
PUBLIKACYJNA I POLIGRAFICZNA
PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ
WYROBÓW Z PAPIERU
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Produkcja masy włóknistej
Produkcja papieru i tektury
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z
papieru i tektury
Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego,
toaletowych i sanitarnych
Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
Produkcja tapet
Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie
indziej niesklasyfikowana
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I
REPRODUKCJA
ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW
INFORMACJI
Działalność wydawnicza
Wydawanie książek
Wydawanie gazet
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
Wydawanie nagrań dźwiękowych
Działalność wydawnicza pozostała
Działalność poligraficzna
Drukowanie gazet
Działalność
poligraficzna
pozostała,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Introligatorstwo
Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
Działalność graficzna pomocnicza
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Reprodukcja nagrań dźwiękowych
Reprodukcja nagrań wideo
Reprodukcja komputerowych nośników informacji
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI
ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI
ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania
węgla
Wytwarzanie produktów koksowania węgla
Przetwarzanie produktów koksowania węgla
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy
naftowej
Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

23.3

KLASA

23.30

PODKLASA

23.20.B
23.30.Z

PODSEKCJ
A DG
24
24.1

24.2
24.3
24.4

24.11
24.12
24.13

24.11.Z
24.12.Z
24.13.Z

24.14

24.14.Z

24.15
24.16
24.17
24.20

24.15.Z
24.16.Z
24.17.Z
24.20.Z

24.30

24.30.Z

24.41
24.42

24.41.Z
24.42.Z

24.51
24.52

24.51.Z
24.52.Z

24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66

24.61.Z
24.62.Z
24.63.Z
24.64.Z
24.65.Z
24.66.Z

24.70

24.70.Z

25.11
25.12
25.13

25.11.Z
25.12.Z
25.13.Z

25.21

25.21.Z

25.22
25.23
25.24

25.22.Z
25.23.Z
25.24.Z

26.11
26.12

26.11.Z
26.12.Z

26.13
26.14
26.15

26.13.Z
26.14.Z
26.15.Z

24.5

24.6

24.7
PODSEKCJ
A DH
25
25.1

25.2

PODSEKCJ
A DI
26
26.1

NAZWA GRUPOWANIA

Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Wytwarzanie paliw jądrowych
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Produkcja podstawowych chemikaliów
Produkcja gazów technicznych
Produkcja barwników i pigmentów
Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych
pozostałych
Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych
pozostałych
Produkcja nawozów i związków azotowych
Produkcja tworzyw sztucznych
Produkcja kauczuku syntetycznego
Produkcja
pestycydów
i
pozostałych
środków
agrochemicznych
Produkcja farb i lakierów
Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów
kosmetycznych i toaletowych
Produkcja środków myjących i czyszczących
Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych
Produkcja materiałów wybuchowych
Produkcja klejów i żelatyn
Produkcja olejków eterycznych
Produkcja chemikaliów fotograficznych
Produkcja niezapisanych nośników informacji
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja włókien chemicznych
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
Produkcja wyrobów gumowych
Produkcja ogumienia dla środków transportu
Bieżnikowanie opon
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw
sztucznych
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
PRODUKCJA
WYROBÓW
Z
POZOSTAŁYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PRODUKCJA
WYROBÓW
Z
POZOSTAŁYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
Produkcja szkła płaskiego
Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła
płaskiego
Produkcja szkła gospodarczego
Produkcja włókien szklanych
Produkcja szkła technicznego
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

26.2

26.3
26.4
26.5

26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26

26.21.Z
26.22.Z
26.23.Z
26.24.Z
26.25.Z
26.26.Z

26.30
26.40

26.30.Z
26.40.Z

26.51
26.52
26.53

26.51.Z
26.52.Z
26.53.Z

26.61
26.62
26.63
26.64
26.65

26.61.Z
26.62.Z
26.63.Z
26.64.Z
26.65.Z

26.66

26.66.Z

26.70

26.70.Z

26.81
26.82

26.81.Z
26.82.Z

27.10

27.10.Z

27.21
27.22

27.21.Z
27.22.Z

27.31
27.32
27.33
27.34

27.31.Z
27.32.Z
27.33.Z
27.34.Z

27.41
27.42
27.43
27.44

27.41.Z
27.42.Z
27.43.Z

26.6

26.7
26.8

PODSEKCJ
A DJ
27
27.1
27.2
27.3

27.4

27.45

27.44.A
27.44.B
27.45.Z

27.5
27.51
27.52
27.53
27.54

27.51.Z
27.52.Z
27.53.Z
27.54.A
27.54.B

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów
ogniotrwałych
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych
Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
Produkcja
ceramicznych
materiałów
i
wyrobów
ogniotrwałych
Produkcja płytek ceramicznych
Produkcja ceramiki budowlanej
Produkcja cementu, wapna oraz gipsu
Produkcja cementu
Produkcja wapna
Produkcja gipsu
Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
Produkcja betonowych wyrobów budowlanych
Produkcja gipsowych wyrobów dla
budownictwa
Produkcja masy betonowej
Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowocementowych i podobnych
Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i
gipsowych
Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i
kamieni dla budownictwa
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych
Produkcja technicznych wyrobów ściernych
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI
PRODUKCJA METALI
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
Produkcja rur
Produkcja rur żeliwnych
Produkcja rur stalowych
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali
Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
Produkcja drutów
Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
Produkcja metali szlachetnych
Produkcja aluminium
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Produkcja miedzi
Produkcja miedzi nieobrobionej
Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
Odlewnictwo metali
Odlewnictwo żeliwa
Odlewnictwo staliwa
Odlewnictwo metali lekkich
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z
wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

28
28.1
28.11
28.11.A
28.11.B
28.11.C
28.12

28.12.Z

28.21
28.22
28.30

28.21.Z
28.22.Z

28.2

28.3

28.30.A
28.30.B
28.4

28.40

28.40.Z

28.51
28.52

28.51.Z
28.52.Z

28.61
28.62
28.63

28.61.Z
28.62.Z
28.63.Z

28.71
28.72
28.73
28.74
28.75

28.71.Z
28.72.Z
28.73.Z
28.74.Z

28.5

28.6

28.7

28.75.A
28.75.B
PODSEKCJ
A DK
29
29.1
29.11
29.11.A
29.11.B
29.12
29.13

29.12.Z
29.13.Z

NAZWA GRUPOWANIA

PRODUKCJA
METALOWYCH
WYROBÓW
GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I
URZĄDZEŃ
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z
wyłączeniem działalności usługowej
Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych;
produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do
centralnego ogrzewania gorącą wodą
Produkcja wytwornic pary
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów
centralnego ogrzewania na gorącą wodę
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka
mechaniczna elementów metalowych
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów
metalowych ogólnego przeznaczenia
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
Produkcja narzędzi
Produkcja zamków i zawiasów
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
Produkcja pojemników metalowych
Produkcja opakowań z metali lekkich
Produkcja wyrobów z drutu
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek
i kuchni
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania
energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz
działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz
konserwacji silników i turbin, z
wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych
Produkcja pomp i sprężarek
Produkcja kurków i zaworów
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

29.14

29.14.Z

29.21
29.22
29.23

29.21.Z
29.22.Z
29.23.Z

29.2

29.24
29.24.A
29.24.B
29.3
29.31
29.32

29.31.Z
29.32.A
29.32.B

29.4
29.41
29.41.A
29.41.B
29.42
29.42.A
29.42.B
29.43
29.43.A
29.43.B
29.5
29.51
29.52

29.51.Z
29.52.A
29.52.B

29.53

29.53.Z

29.54

29.54.Z

29.55
29.56

29.55.Z
29.56.A

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i
elementów napędowych
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z
wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw
domowych
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Produkcja ciągników rolniczych
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji
narzędzi ręcznych mechanicznych
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki
metalu
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki
metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji
obrabiarek
i
pozostałych
narzędzi
mechanicznych do obróbki metalu
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
Produkcja maszyn dla metalurgii
Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa
Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności,
tytoniu i produkcji napojów
Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego,
odzieżowego i skórzanego
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z
wyłączeniem działalności usługowej
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

29.56.B
29.6
29.7

29.60

29.60.Z

29.71
29.72

29.71.Z
29.72.Z

30.01
30.02

30.01.Z
30.02.Z

PODSEKCJ
A DL
30
30.0

31
31.1

31.10
31.10.A
31.10.B

31.2

31.20
31.20.A
31.20.B

31.3
31.4
31.5
31.6

31.30
31.40
31.50

31.30.Z
31.40.Z
31.50.Z

31.61

31.61.Z

31.62
31.62.A
31.62.B
32
32.1

32.10

32.2

32.20

32.10.Z

32.20.A
32.20.B
32.3

32.30

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
Produkcja broni i amunicji
Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I
OPTYCZNYCH
PRODUKCJA
MASZYN
BIUROWYCH
I
KOMPUTERÓW
Produkcja maszyn biurowych i komputerów
Produkcja maszyn biurowych
Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do
przetwarzania informacji
PRODUKCJA
MASZYN
I
APARATURY
ELEKTRYCZNEJ,
GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Produkcja
elektrycznych
silników,
prądnic
i
transformatorów
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy,
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i
transformatorów,
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
Produkcja izolowanych drutów i przewodów
Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i
pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja
sprzętu
elektrycznego,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Produkcja
sprzętu
elektrycznego,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji
sprzętu
elektrycznego,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH,
TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów
elektronicznych
Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz
aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych
oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych,
urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu
oraz akcesoriów do nich
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

32.30.A
32.30.B
33
33.1

33.10
33.10.A
33.10.B

33.2

33.20

33.20.A
33.20.B
33.3

33.30

33.30.Z

33.4

33.40

33.40.Z

33.5

33.50

33.50.Z

PODSEKCJ
A DM
34
34.1

34.10
34.10.A
34.10.B
34.10.C
34.10.D
34.10.E

34.2

34.20

34.3

34.30

34.20.Z

34.30.A
34.30.B
35
35.1
35.11
35.11.A
35.11.B

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń
do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzętu radiowo- telewizyjnego oraz sprzętu do
operowania dźwiękiem i obrazem
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH,
PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I
ZEGARKÓW
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz
przyrządów ortopedycznych
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz
przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego
przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania
procesami przemysłowymi
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego
przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
Produkcja
systemów
do
sterowania
procesami
przemysłowymi
Produkcja
instrumentów
optycznych
i
sprzętu
fotograficznego
Produkcja zegarów i zegarków
PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP
Produkcja pojazdów samochodowych
Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym
stosowanych w pojazdach samochodowych
Produkcja samochodów osobowych
Produkcja
pozostałych
pojazdów
samochodowych
przeznaczonych do przewozu osób
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do
przewozu towarów
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do
celów specjalnych
Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja
przyczep i naczep
Produkcja
części
i
akcesoriów
do
pojazdów
samochodowych i ich silników
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
i ich silników
Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do
pojazdów samochodowych
PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO
Produkcja i naprawa statków i łodzi
Produkcja i naprawa statków
Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji
statków, platform i konstrukcji pływających
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

35.2

KLASA

35.12
35.20

PODKLASA

35.12.Z
35.20.A
35.20.B

35.3

35.30
35.30.A
35.30.B

35.4

35.5

35.41
35.42
35.43
35.50

35.41.Z
35.42.Z
35.43.Z
35.50.Z

36.11
36.12
36.13
36.14

36.11.Z
36.12.Z
36.13.Z

PODSEKCJ
A DN
36
36.1

36.14.A
36.15

36.14.B
36.15.Z

36.21
36.22

36.21.Z
36.22.Z

36.30
36.40
36.50

36.30.Z
36.40.Z
36.50.Z

36.61
36.62
36.63

36.61.Z
36.62.Z
36.63.Z

37.10
37.20

37.10.Z
37.20.Z

40.11
40.12
40.13

40.11.Z
40.12.Z
40.13.Z

36.2

36.3
36.4
36.5
36.6

37
37.1
37.2
SEKCJA E
40
40.1

NAZWA GRUPOWANIA

Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz
taboru kolejowego i tramwajowego
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz
taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji,
remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz
taboru kolejowego i tramwajowego
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z
wyłączeniem działalności usługowej
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz
remontów statków powietrznych i silników lotniczych
Produkcja motocykli i rowerów
Produkcja motocykli
Produkcja rowerów
Produkcja wózków inwalidzkich
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie
indziej niesklasyfikowana
PRODUKCJA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
PRODUKCJA
MEBLI;
DZIAŁALNOŚĆ
PRODUKCYJNA,
GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Produkcja mebli
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała
Produkcja mebli kuchennych
Produkcja mebli pozostała
Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
Produkcja materaców
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Produkcja monet
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja instrumentów muzycznych
Produkcja sprzętu sportowego
Produkcja gier i zabawek
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja sztucznej biżuterii
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PRZETWARZANIE ODPADÓW
Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając
wyroby wybrakowane
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ
WODĘ
Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Wytwarzanie energii elektrycznej
Przesyłanie energii elektrycznej
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

40.2
40.21
40.22
40.3

40.21.Z
40.22.Z

40.30
40.30.A
40.30.B

41

41.0

41.00
41.00.A
41.00.B

SEKCJA F
45
45.1
45.11
45.12

45.11.Z
45.12.Z

45.2
45.21
45.21.A
45.21.B
45.21.C

45.21.D
45.21.E
45.21.F
45.21.G
45.22
45.23

45.22.Z
45.23.A
45.23.B

45.24
45.24.A
45.24.B
45.25
45.25.A
45.25.B
45.25.C
45.25.D
45.25.E
45.3
45.31
45.31.A
45.31.B

NAZWA GRUPOWANIA

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw
gazowych w systemie sieciowym
Wytwarzanie paliw gazowych
Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie
sieciowym
Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej
wody)
Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE
WODY
Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO
Przygotowanie terenu pod budowę
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich
części; inżynieria lądowa i wodna
Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i
telekomunikacyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenia
budynków
i
budowli
z
elementów
prefabrykowanych
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Wykonywanie robót budowlanych drogowych
Budowa dróg kołowych i szynowych
Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych
Budowa obiektów inżynierii wodnej
Budowa portów morskich
Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych
Stawianie rusztowań
Roboty związane z fundamentowaniem
Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych
Wykonywanie robót budowlanych murarskich
Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych
Wykonywanie instalacji budowlanych
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

45.31.C
45.32
45.33

45.31.D
45.32.Z
45.33.A

45.34

45.33.B
45.33.C
45.34.Z

45.4
45.41
45.42
45.43

45.41.Z
45.42.Z
45.43.A
45.43.B

45.44
45.45

45.44.A
45.44.B
45.45.Z

45.5

45.50

45.50.Z

50.1

50.10

SEKCJA G

50

50.10.A
50.10.B
50.2

50.20
50.20.A
50.20.B

50.3

50.30
50.30.A
50.30.B

50.4

50.40

50.40.Z

50.5

50.50

50.50.Z

51.11

51.11.Z

51.12

51.12.Z

51.13

51.13.Z

51
51.1

NAZWA GRUPOWANIA

Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz
ruchomych schodów
Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych
i gazowych
Wykonywanie instalacji centralnego
ogrzewania i
wentylacyjnych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Wykonywanie instalacji gazowych
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Tynkowanie
Zakładanie stolarki budowlanej
Wykładanie podłóg i ścian
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Sztukatorstwo
Malowanie i szklenie
Malowanie
Szklenie
Wykonywanie
pozostałych
robót
budowlanych
wykończeniowych
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI
ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I
DOMOWEGO
SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ
DETALICZNA
PALIW
DO
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Sprzedaż pojazdów samochodowych
Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych;
pomoc drogowa
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa
związana z pojazdami samochodowymi
Sprzedaż
części
i
akcesoriów
do
pojazdów
samochodowych
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz
sprzedaż części i akcesoriów do nich
Sprzedaż detaliczna paliw
HANDEL
HURTOWY
I
KOMISOWY,
Z
WYŁĄCZENIEM
HANDLU
POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
włókienniczego i półproduktów
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,
metali i chemikaliów przemysłowych
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i
materiałów budowlanych
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

51.14

51.14.Z

51.15

51.15.Z

51.16

51.16.Z

51.17

51.17.Z

51.18

51.18.Z

51.19

51.19.Z

51.21
51.22
51.23
51.24
51.25

51.21.Z
51.22.Z
51.23.Z
51.24.Z
51.25.Z

51.31
51.32
51.33

51.31.Z
51.32.Z
51.33.Z

51.2

51.3

51.34
51.35
51.36
51.37
51.38

51.34.A
51.34.B
51.35.Z
51.36.Z
51.37.Z

51.39

51.38.A
51.38.B
51.39.Z

51.41
51.42
51.43

51.41.Z
51.42.Z
51.43.Z

51.44

51.44.Z

51.45
51.46

51.45.Z
51.46.Z

51.47

51.47.Z

51.51

51.51.Z

51.52
51.53

51.52.Z

51.4

51.5

51.53.A

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli,
artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów
metalowych
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa skór
Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i
tłuszczów jadalnych
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki
Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku
domowego i
osobistego
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych,
ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i
środków czyszczących
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i
ortopedycznych
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i
osobistego
Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia
nierolniczego oraz złomu
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i
wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa drewna
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

51.53.B
51.54

51.54.Z

51.55
51.56
51.57

51.55.Z
51.56.Z
51.57.Z

51.81
51.82

51.81.Z
51.82.Z

51.83

51.83.Z

51.84

51.84.Z

51.85

51.85.Z

51.86
51.87

51.86.Z
51.87.Z

51.88

51.88.Z

51.90

51.90.Z

52.11

52.11.Z

52.12

52.12.Z

52.21
52.22
52.23
52.24

52.21.Z
52.22.Z
52.23.Z
52.24.Z

52.25

52.25.Z

52.26
52.27

52.26.Z

51.8

51.9
52

52.1

52.2

52.27.A
52.27.B
52.3
52.31
52.32
52.33

52.31.Z
52.32.Z
52.33.Z

52.41
52.42
52.43

52.41.Z
52.42.Z
52.43.Z

52.4

NAZWA GRUPOWANIA

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Sprzedaż hurtowa
maszyn, sprzętu i dodatkowego
wyposażenia
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz
maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
oraz mebli biurowych
Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla
przemysłu, handlu i nawigacji
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
włączając sprzedaż ciągników
Pozostała sprzedaż hurtowa
HANDEL DETALICZNY,
Z
WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i
cukierniczych
Sprzedaż
detaliczna
napojów
alkoholowych
i
bezalkoholowych
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i
medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
Sprzedaż detaliczna odzieży
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

52.44

52.44.Z

52.45

52.45.Z

52.46

52.46.Z

52.47
52.47.A
52.47.B
52.48
52.48.A
52.48.B
52.48.C
52.48.D
52.48.E
52.48.F
52.48.G
52.5

52.50

52.50.Z

52.61

52.61.Z

52.6
52.62
52.62.A
52.62.B
52.63
52.63.A
52.63.B
52.7
52.71
52.72
52.73
52.74

52.71.Z
52.72.Z
52.73.Z
52.74.Z

55.10

55.10.Z

55.21
55.22

55.21.Z
55.22.Z

55.23

55.23.Z

SEKCJA H
55
55.1
55.2

55.3
55.4

55.30
55.40

55.30.A
55.30.B
55.40.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i
artykułów
użytku
domowego,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego,
artykułów
radiowotelewizyjnych
i
instrumentów muzycznych
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
Sprzedaż detaliczna książek
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
Sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego,
komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz
precyzyjnego
Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w
wyspecjalizowanych
sklepach,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
sklepach
Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej
Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych
prowadzona na straganach i targowiskach
Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na
straganach i targowiskach
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią
sklepową
Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią
sklepową
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią
sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie
indziej niesklasyfikowana
HOTELE I RESTAURACJE
HOTELE I RESTAURACJE
Hotele
Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania, pozostałe
Schroniska turystyczne
Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych
przyczep kempingowych
Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
Restauracje
Placówki gastronomiczne pozostałe
Bary
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

55.5
55.51
55.52

55.51.Z
55.52.Z

60.10

60.10.Z

SEKCJA I
60
60.1
60.2

60.21

60.22
60.23
60.24

60.3

60.30

61.1

61.10

60.21.A
60.21.B
60.21.C
60.22.Z
60.23.Z
60.24.A
60.24.B
60.24.C
60.30.Z

61

61.2

61.20

61.10.A
61.10.B
61.20.Z

62.1
62.2
62.3

62.10
62.20
62.30

62.10.Z
62.20.Z
62.30.Z

62

63
63.1
63.11
63.11.A
63.11.B
63.11.C
63.12
63.12.A
63.12.B
63.12.C
63.2
63.21
63.22

63.21.Z
63.22.A
63.22.B
63.22.C
63.22.D

63.23
63.23.A
63.23.B
63.23.C
63.23.D
63.3

63.30

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność stołówek i katering
Stołówki
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych(katering)
TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I
ŁĄCZNOŚĆ
TRANSPORT
LĄDOWY;
TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Transport kolejowy
Transport lądowy pozostały
Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały
Transport pasażerski miejski
Transport pasażerski międzymiastowy
Transport pasażerski rozkładowy pozostały
Działalność taksówek osobowych
Transport lądowy pasażerski, pozostały
Transport drogowy towarów
Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
Transport rurociągowy
TRANSPORT WODNY
Transport wodny morski i przybrzeżny
Transport morski
Transport wodny przybrzeżny
Transport wodny śródlądowy
TRANSPORT LOTNICZY
Transport lotniczy regularny
Transport lotniczy nieregularny
Transport kosmiczny
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT;
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów
Przeładunek towarów
Przeładunek towarów w portach morskich
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Przeładunek
towarów
w
pozostałych
punktach
przeładunkowych
Magazynowanie i przechowywanie towarów
Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach
morskich
Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach
śródlądowych
Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach
Działalność wspomagająca transport, pozostała
Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
Działalność wspomagająca transport wodny, pozostała
Działalność portów morskich
Działalność portów śródlądowych
Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność wspomagająca transport lotniczy, pozostała
Działalność portów lotniczych
Kontrola ruchu lotniczego
Obsługa naziemna statków powietrznych
Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność związana z turystyką

40

Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

63.30.A
63.30.B
63.30.C
63.30.D
63.4

63.40
63.40.A
63.40.B
63.40.C

64
64.1
64.11
64.12

64.11.Z
64.12.A
64.12.B

64.2

64.20
64.20.A
64.20.B
64.20.C
64.20.D
64.20.E
64.20.F
64.20.G

SEKCJA J
65
65.1
65.11
65.12

65.11.Z
65.12.A
65.12.B

65.2

66

65.21
65.22
65.23

65.21.Z
65.22.Z
65.23.Z

66.01
66.02
66.03

66.01.Z
66.02.Z
66.03.Z

67.11
67.12

67.11.Z

66.0

67
67.1

67.12.A
67.12.B

67.2

67.13

67.13.Z

67.20

67.20.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność organizatorów turystyki
Działalność pośredników turystycznych
Działalność agentów turystycznych
Działalność turystyczna pozostała
Działalność agencji transportowych
Działalność morskich agencji transportowych
Działalność śródlądowych agencji transportowych
Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
Działalność pocztowa i kurierska
Działalność operatora publicznego
Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator
publiczny
Działalność kurierska
Działalność pocztowa
Telekomunikacja
Telefonia stacjonarna i telegrafia
Telefonia ruchoma
Transmisja danych
Radiokomunikacja
Radiodyfuzja
Telewizja kablowa
Działalność telekomunikacyjna pozostała
POŚREDNICTWO FINANSOWE
POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNORENTOWYCH
Pośrednictwo pieniężne
Działalność banku centralnego
Pośrednictwo pieniężne pozostałe
Działalność bankowa pozostała
Pośrednictwo
pieniężne
pozostałe,
gdzie
indziej
niesklasyfikowane
Pośrednictwo finansowe pozostałe
Leasing finansowy
Pozostałe formy udzielania kredytów
Pośrednictwo
finansowe
pozostałe,
gdzie
indziej
niesklasyfikowane
UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNORENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE
OPIEKI SPOŁECZNEJ
Ubezpieczenia na życie
Fundusze emerytalno-rentowe
Ubezpieczenia pozostałe
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z
POŚREDNICTWEM
FINANSOWYM
I
UBEZPIECZENIAMI
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem
finansowym
Zarządzanie rynkiem finansowym
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
Działalność maklerska
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym
portfelem papierów wartościowych
Działalność
pomocnicza
finansowa,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i
funduszami emerytalno-rentowymi
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

SEKCJA K
70
70.1
70.11

70.11.Z

70.12
70.20

70.12.Z
70.20.Z

70.31
70.32

70.31.Z
70.32.Z

71.10

71.10.Z

71.21
71.22
71.23

71.21.Z
71.22.Z
71.23.Z

71.31
71.32
71.33

71.31.Z
71.32.Z
71.33.Z

71.34
71.40

71.34.Z
71.40.Z

72.10

72.10.Z

72.3
72.4
72.5

72.21
72.22
72.30
72.40
72.50

72.21.Z
72.22.Z
72.30.Z
72.40.Z
72.50.Z

72.6

72.60

72.60.Z

73.1

73.10

70.2
70.3
71
71.1
71.2

71.3

71.4
72
72.1
72.2

73
73.10.A
73.10.B
73.10.C
73.10.D
73.10.E
73.10.F
73.10.G
73.10.H
73.2

73.20
73.20.A
73.20.B
73.20.C

NAZWA GRUPOWANIA

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI
ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Obsługa nieruchomości na własny rachunek
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Wynajem samochodów osobowych
Wynajem pozostałych środków transportu
Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
Wynajem środków transportu wodnego
Wynajem środków transportu lotniczego
Wynajem maszyn i urządzeń
Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu
komputerowego
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
INFORMATYKA
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Działalność w zakresie oprogramowania
Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Przetwarzanie danych
Działalność związana z bazami danych
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i
sprzętu komputerowego
Działalność związana z informatyką, pozostała
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
Prace
badawczo-rozwojowe
w
dziedzinie
nauk
przyrodniczych i technicznych
Prace
badawczo-rozwojowe
w
dziedzinie
nauk
matematyczno-fizycznych i astronomii
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych
i środowiska naturalnego
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych,
rolniczych i weterynaryjnych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i
farmacji
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Prace
badawczo-rozwojowe
w
dziedzinie
nauk
społecznych i humanistycznych
Prace
badawczo-rozwojowe
w
dziedzinie
nauk
ekonomicznych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii,
religioznawstwa i teologii
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

73.20.D
73.20.E
73.20.F
73.20.G
73.20.H
73.20.I
74
74.1
74.11
74.12
74.13
74.14

74.11.Z
74.12.Z
74.13.Z
74.14.A
74.14.B

74.2

74.15
74.20

74.15.Z
74.20.A

74.3
74.4
74.5

74.30
74.40
74.50

74.20.B
74.20.C
74.30.Z
74.40.Z
74.50.A
74.50.B

74.6
74.7
74.8

74.60
74.70

74.60.Z
74.70.Z

74.81
74.82
74.85

74.81.Z
74.82.Z
74.85.Z

74.86
74.87

74.86.Z
74.87.A
74.87.B

SEKCJA L

75

75.1
75.11

75.11.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i
literaturoznawstwa
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i
informacji naukowo- technicznej
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i
sztuk pięknych
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii,
socjologii i pedagogiki
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
humanistycznych i społecznych
DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa;
doradztwo; zarządzanie holdingami
Działalność prawnicza
Działalność rachunkowo-księgowa
Badanie rynku i opinii publicznej
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej
Działalność holdingów
Działalność w zakresie architektury i inżynierii
Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego
Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza
Działalność geodezyjna i kartograficzna
Badania i analizy techniczne
Reklama
Rekrutacja i udostępnianie pracowników
Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem
pracowników
Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
jednego podmiotu
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
Sprzątanie i czyszczenie obiektów
Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność fotograficzna
Działalność związana z pakowaniem
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami
sekretarskimi
Działalność centrów telefonicznych (call center)
Działalność komercyjna pozostała
Działalność związana z organizacją targów i wystaw
Działalność
komercyjna
pozostała,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
I
OBRONA
NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
I
OBRONA
NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i
społeczna
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

75.12
75.13
75.14

75.12.Z
75.13.Z
75.14.Z

75.21
75.22
75.23
75.24

75.21.Z
75.22.Z
75.23.Z
75.24.Z

75.25
75.30

75.25.Z

75.2

75.3

75.30.A
75.30.B
SEKCJA M
80
80.1

80.10
80.10 A
80.10 B
80.10.C

80.2
80.21
80.21.A
80.21.B
80.21.C
80.21.D
80.22
80.22.A
80.22.B
80.22.C
80.22.D
80.22.E
80.22.F
80.22.G
80.3

80.30
80.30.A
80.30.B
80.30.C
80.30.D

80.4
80.41
80.42

80.41.Z
80.42.A
80.42.B

SEKCJA N
85
85.1
85.11
85.12
85.13
85.14

85.11.Z
85.12.Z
85.13.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Kierowanie w zakresie działalności społecznej
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
Usługi na rzecz całego społeczeństwa
Sprawy zagraniczne
Obrona narodowa
Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo
publiczne
Ochrona przeciwpożarowa
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
EDUKACJA
EDUKACJA
Przedszkola i szkolnictwo podstawowe
Przedszkola
Szkolnictwo podstawowe
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie
przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo gimnazjalne
Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie
szkolnictwa ogólnokształcącego
Szkolnictwo zawodowe i techniczne
Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
Szkoły artystyczne
Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
Szkolnictwo średnie zawodowe
Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
Szkolnictwo zawodowe pozostałe
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie
szkolnictwa zawodowego i technicznego
Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni
Szkolnictwo policealne i pomaturalne
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków
obcych
Szkolnictwo wyższe
Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie
szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem
szkolnictwa wyższego
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia
Działalność szkół nauki jazdy
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nauka języków obcych
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
Szpitalnictwo
Praktyka lekarska
Praktyka stomatologiczna
Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

85.14.A
85.14.B
85.14.C
85.14.D
85.14.E
85.14.F
85.2
85.3

85.20

85.20.Z

85.31
85.31.A
85.31.B
85.32
85.32.A
85.32.B
85.32.C
SEKCJA O
90

90.0
90.01
90.02
90.03

90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z

91.11
91.12
91.20

91.11.Z
91.12.Z
91.20.Z

91.31
91.32
91.33

91.31.Z
91.32.Z
91.33.Z

92.11
92.12
92.13
92.20

92.11.Z
92.12.Z
92.13.Z
92.20.Z

91
91.1

91.2
91.3

92
92.1

92.2
92.3

92.31
92.31.A
92.31.B
92.31.C
92.31.D
92.31.E
92.31.F
92.31.G

92.4

92.32
92.33
92.34

92.32.Z
92.33.Z
92.34.Z

92.40

92.40.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność fizjoterapeutyczna
Działalność ambulansów wypadkowych
Działalność pielęgniarek i położnych
Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
Działalność paramedyczna
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność weterynaryjna
Opieka wychowawcza i społeczna
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka
wychowawcza
Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym
opieka wychowawcza nad dzieckiem
Żłobki
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
KOMUNALNA,
SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW,
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI,
POZOSTAŁE
USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Gospodarowanie odpadami
Działalność sanitarna i pokrewna
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i
profesjonalnych
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Działalność organizacji profesjonalnych
Działalność związków zawodowych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
Działalność organizacji religijnych
Działalność organizacji politycznych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA
Z
KULTURĄ,
REKREACJĄ I SPORTEM
Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
Produkcja filmów i nagrań wideo
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
Projekcja filmów
Działalność radiowa i telewizyjna
Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
Działalność zespołów teatralnych muzycznych
Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
Działalność zespołów pieśni i tańca
Działalność galerii i salonów wystawienniczych
Działalność domów i ośrodków kultury
Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Działalność rozrywkowa pozostała,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność agencji informacyjnych
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Schemat klasyfikacji
DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

92.5
92.51
92.51.A
92.51.B
92.51.C
92.52
92.53

92.52.A
92.52.B
92.53.Z

92.61
92.62

92.61.Z
92.62.Z

92.71

92.71.Z

92.72

92.72.Z

93.01
93.02
93.03
93.04
93.05

93.01.Z
93.02.Z
93.03.Z
93.04.Z
93.05.Z

92.6
92.7

93
93.0

SEKCJA P
95

95.0

95.00

95.00.Z

96

96.0

96.00

96.00.Z

97

97.0

97.00

97.00.Z

SEKCJA Q
99

99.0

99.00

99.00.Z

NAZWA GRUPOWANIA

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała
działalność kulturalna
Działalność bibliotek i archiwów
Działalność bibliotek publicznych
Działalność bibliotek innych niż publiczne
Działalność archiwów
Działalność muzeów i ochrona zabytków
Działalność muzeów
Ochrona zabytków
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
Działalność związana ze sportem
Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
Działalność związana ze sportem, pozostała
Działalność rekreacyjna pozostała
Działalność związana z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi
Działalność
rekreacyjna
pozostała,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Pogrzeby i działalność pokrewna
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
Działalność
usługowa
pozostała,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana
GOSPODARSTWA DOMOWE
ZATRUDNIAJĄCE
PRACOWNIKÓW
GOSPODARSTWA DOMOWE
ZATRUDNIAJĄCE
PRACOWNIKÓW
GOSPODARSTWA
DOMOWE
PRODUKUJĄCE
WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY
GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI
NA WŁASNE POTRZEBY
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
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CZĘŚĆ III

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia
SEKCJA A

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w
zakresie:
uprawy i hodowli roślin, również upraw leśnych,
chowu i hodowli zwierząt, z wyłączeniem ryb i innych zwierząt wodnych,
pozyskiwania zwierząt łownych,
pozyskiwania drewna i surowców leśnych,
wytwarzanie i pozyskiwanie produktów zwierzęcych oraz związaną z tym działalność usługową, z
wyłączeniem sportowej i rekreacyjnej.
Dział 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Dział ten obejmuje:
- uprawę i hodowlę produktów roślinnych (01.1),
- chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych (01.2),
- przygotowanie gleby pod uprawę, obsadzanie, zbiór oraz zarządzanie, stanowiące zwykle część procesu
wytwarzania w gospodarstwie rolnym, dokonywane przez jednostki wspomagające działalność rolniczą na
podstawie bezpośredniej płatności lub umowy (w tym przypadku, jest to działalność usługowa związana z
produkcją roślinną (01.41) lub z chowem i hodowlą zwierząt (01.42)),
- działalność jednostek przetwarzających własną produkcję rolniczą we własnym gospodarstwie, nawet jeśli
produkcja ta jest wymieniona w działach 15 i 16 (np. uprawa winogron i produkcja wina z tych winogron,
uprawa oliwek i produkcja oliwy z tych oliwek).
Dział ten nie obejmuje:
- przetwórstwa produktów rolnych (dział 15: Produkcja artykułów spożywczych i napojów; dział 16: Produkcja
wyrobów tytoniowych), z wyłączeniem przygotowania ich na rynek pierwotny,
- przygotowania pól, tj. melioracji, kopania ziemi itp. sklasyfikowanego w dziale 45,
- sprzedaży produktów rolnych prowadzonej przez podmioty zajmujące się skupem, sklasyfikowanej w sekcji G.
1.1

Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo

Grupa ta obejmuje:
- uprawy na skalę przemysłową o rocznym cyklu, takie jak: zboża, warzywa lub kwiaty (01.11 i 01.12),
- uprawy o długim cyklu, takie jak: plantacje (kawy, kakao itp.), winnice i sady (01.13),
- uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach itp.
01.11.A Uprawa zbóż
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.12.A.
01.11.B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych, o dużej zawartości skrobi i inuliny
Podklasa ta obejmuje:
uprawę ziemniaków oraz pozostałych roślin bulwiastych oraz roślin korzeniowych z dużą zawartością skrobi i
inuliny, włączając cykorię korzeniową.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy buraków cukrowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
uprawy cykorii sałatowej, sklasyfikowanej w 01.12.A,
uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A.
01.11.C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
uprawę roślin przemysłowych: oleistych, włóknistych, garbnikodajnych, buraków cukrowych, chmielu,
tytoniu, roślin stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetyków, preparatów farmaceutycznych,
środków owadobójczych i grzybobójczych itp.,
uprawę roślin pastewnych, włączając trawy, oraz uprawę pozostałych roślin, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
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-

produkcję nasion roślin przemysłowych i pastewnych,
suszenie liści tytoniu,
roszenie roślin włóknistych.

Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,
uprawy kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, sklasyfikowanej w 01.12.B,
uprawy orzechów jadalnych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
uprawy roślin służących do produkcji napojów, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
pozyskiwania produktów leśnych i pozostałych dziko rosnących surowców roślinnych, sklasyfikowanego w
02.01.A.
01.12.A Uprawa warzyw
Podklasa ta obejmuje:
- uprawę warzyw: kapustnych, strączkowych, dyniowatych, korzeniowych, cebulowych, sałaty, pomidorów itp.,
- uprawę roślin przyprawowych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu itp.,
- uprawę kukurydzy cukrowej,
- uprawę cykorii sałatowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy ziemniaków, sklasyfikowanej w 01.11.B,
- uprawy cykorii korzeniowej, korzeni i bulw z dużą zawartością skrobi i inuliny, sklasyfikowanej w 01.11.B,
- uprawy buraków cukrowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
- uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.
01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i
ozdobnych
Podklasa ta obejmuje:
uprawę grzybów,
pozyskiwanie grzybów leśnych i łąkowych,
uprawę roślin kwiatowych i pozostałych ozdobnych roślin ogrodniczych, włączając trawniki w formie rolek,
uprawy szkółkarskie roślin sadowniczych i ozdobnych,
uprawę materiałów szkółkarskich (np. podkładek, siewek, zrazów),
produkcję nasion kwiatów, owoców i warzyw.
Podklasa ta nie obejmuje:
pozyskiwania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
uprawy choinek świątecznych, sklasyfikowanej w 02.01.A,
działalności leśnych szkółek sklasyfikowanej w 02.01.B.
01.13.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin
wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

Podklasa ta obejmuje:
uprawę drzew i krzewów owocowych: jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, porzeczek,
agrestu itp.,
uprawę truskawek,
uprawę winogron na wino i do bezpośredniego spożycia,
wytwarzanie win przez producenta winogron,
uprawę orzechów jadalnych,
uprawę roślin przyprawowych: anyżku, bazylii, kolendry, kminku, gorczycy, goździków itp.,
uprawę roślin służących do produkcji napojów (uprawy strefy międzyzwrotnikowej: kawy, herbaty, kakao),
pozyskiwanie jagód i orzechów leśnych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy roślin przemysłowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
uprawy orzeszków ziemnych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,
uprawy kopru, estragonu, sklasyfikowanej w 01.12.A,
wytwarzania kakao, sklasyfikowanego w 15.84.Z,
przetwórstwa kawy i liści herbaty, sklasyfikowanego w 15.86.Z,
przetwórstwa przypraw, sklasyfikowanego w 15.87.Z,
wytwarzania win gronowych z upraw niebędących własnością producenta, sklasyfikowanego w 15.93.Z,
wytwarzania win owocowych z upraw niebędących własnością producenta, sklasyfikowanego w 15.94.Z.
1.2

Chów i hodowla zwierząt

Grupa ta obejmuje:
- działalności klasyfikowane wg gatunku zwierząt których dotyczy, a nie rodzaju produkcji (mięso, mleko, skóra
itp.). Nie ma znaczenia czy zwierzę hodowane jest w boksach czy na pastwisku.
01.21.Z Chów i hodowla bydła
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę bydła,
produkcję surowego mleka krowiego.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą bydła, sklasyfikowanej w 01.42.Z,
przetwórstwa mleka poza miejscem hodowli, sklasyfikowanego w 15.51.Z.
01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę koni, osłów, mułów i osłomułów,
chów i hodowlę owiec i kóz,
produkcję surowej wełny,
produkcję surowego mleka koziego i owczego.
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Podklasa ta nie obejmuje:
strzyżenia owiec na zlecenie i pozostałej działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą owiec, kóz,
koni, osłów, mułów, osłomułów, sklasyfikowanych w 01.42.Z,
produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 15.11.Z,
pozyskiwania surowych skór końskich, owczych, kozich, sklasyfikowanego w 15.11.Z,
działalności stajni koni wyścigowych sklasyfikowanej w 92.62.Z,
usług związanych z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanych w 92.72.Z.
01.23.Z Chów i hodowla świń
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę loch i knurów,
produkcję tuczników przeznaczonych do uboju.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą świń, sklasyfikowanej w 01.42.Z,
pozyskiwania surowych skór świńskich, sklasyfikowanego w 15.11.Z.
01.24.Z Chów i hodowla drobiu
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę drobiu: kur, perliczek, indyków, kaczek, gęsi,
produkcję jaj ptasich.
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli gołębi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
chowu i hodowli strusi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą drobiu, sklasyfikowanej w 01.42.Z,
produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 15.12.Z.
01.25.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu, wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelarskich,
chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
chów i hodowlę królików,
chów i hodowlę gołębi,
chów i hodowlę strusi,
chów i hodowlę zwierząt domowych,
chów i hodowlę żab,
chów i hodowlę zwierząt futerkowych; produkcję skór zwierząt futerkowych,
chów i hodowlę dżdżownic, mięczaków i pozostałych zwierząt, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w 01.42.Z,
produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 01.50.Z,
prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanego
w 01.42.Z,
działalności ogrodów zoologicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z,
tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 93.05.Z.
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1.3

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Grupa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i
zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania
gospodarstw mieszanych w różnych kategoriach PKD.
01.30.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Podklasa ta obejmuje:
uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt w jednostkach prowadzących działalność mieszaną, w
których stopień specjalizacji nie przekracza 66% w jednej dziedzinie.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami lub chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanych
według przeważającej działalności,
działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi lub z chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w
01.41.A lub 01.42.Z w zależności od rodzaju działalności usługowej.
01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową związaną z uprawami rolnymi i
warzywnictwem, włączając ogrodnictwo:
przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy,
zagospodarowanie trwałych rolniczo-naturalnych użytków zielonych, takich jak łąki i pastwiska,
siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne,
nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami i chorobami, włączając również usługi
agrolotnicze,
sprzęt zbóż i innych upraw; zbiór warzyw i owoców i pozostałych roślin uprawnych,
przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych,
przygotowanie zbiorów do sprzedaży przez: oczyszczanie, obcinanie, sortowanie, suszenie, wyłuskiwanie,
odkażanie, prasowanie, pokrywanie woskiem, nabłyszczanie, pakowanie, namaczanie lub zraszanie,
schładzanie oraz przechowywanie w warunkach bez tlenu itp.,
uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą.
Podklasa ta nie obejmuje:
usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 01.41.B,
przygotowania i przędzenia włókien bawełnianych, sklasyfikowanych w 17.11.Z,
przygotowania i przędzenia włókien lnianych i pozostałych włókien łykowych, sklasyfikowanych w 17.14.Z,
działalności handlowej agentów zajmujących się kupnem i sprzedażą płodów rolnych, sklasyfikowanej w
51.11.Z,
działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.A,
organizacji pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanej w 74.87.A.
01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Podklasa ta obejmuje:
zagospodarowanie terenów zieleni przy obiektach, utrzymanie lub ponowne zagospodarowanie takich
terenów, jak:
- parki i ogrody:
przy prywatnych domach,
przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki
administracyjne, kościoły itp.),
na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze)
wzdłuż dróg komunikacyjnych (ulic, dróg kolejowych, brzegów dróg wodnych, w portach),
przy budynkach przemysłowych i handlowych,
zieleń fasad budynków, ogrody na dachach i wewnątrz budynku,
tereny sportowe, tereny przeznaczone do gier i zabaw na świeżym powietrzu i inne tereny rekreacyjne
(np. pola golfowe, trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych),
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wody stojące i płynące (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki,
systemy oczyszczania ścieków),
zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją,
oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
zagospodarowanie terenów zieleni w celu ochrony środowiska, przyrody oraz utrzymania we właściwym
stanie krajobrazu (renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych,
zbiorników burzowych itp.),
sadzenie i pielęgnację drzew, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew.
-

-

-

Podklasa ta nie obejmuje:
usług związanych z uprawami roślin w ogrodach warzywnych, sklasyfikowanych w 01.41.A,
wycinania drzew w celu pozyskania ziemi przeznaczonej na produkcję rolną, sklasyfikowanego w 02.01,
oczyszczania terenu w celu pozyskania ziemi przeznaczonej na produkcję rolną, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
projektowania parków, terenów zielonych oraz obiektów sportowych sklasyfikowanego w 74.20.A,
działalności ogrodów botanicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z,
działalności związanej z rezerwatami przyrody oraz z ochroną dzikiej przyrody przed dewastacją,
sklasyfikowanej w 92.53.Z.
01.42.Z

Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą
weterynaryjnej

zwierząt, z wyłączeniem działalności

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt:
krycie naturalne, sztuczne unasiennianie i ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt,
sterylizację i trzebienie zwierząt,
czyszczenie, sortowanie i pakowanie jaj,
zdejmowanie skór zwierząt hodowlanych (zwierząt futerkowych, ptaków, gadów),
prowadzenie wylęgów drobiu,
prowadzenie schronisk dla zwierząt gospodarskich (przechowywanie zwierząt niezwiązane z opieką
weterynaryjną),
usługi pasterskie i strzyżenie owiec,
usługi sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
usług związanych z łowiectwem, sklasyfikowanych w 01.50.Z,
pozyskiwania skór surowych w rzeźni, sklasyfikowanego w 15.11.Z,
działalności handlowej agentów i związków spółdzielczych zajmujących się kupnem i sprzedażą zwierząt i
produktów pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanej w 51.1,
działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.A,
usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,
działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 92.62.Z,
usług związanych z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanych w 92.72.Z,
prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w 93.05.Z.
01.50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Podklasa ta obejmuje:
łowiectwo zwierząt w celu pozyskania trofeów, tusz, ich części oraz odłowu w celu przesiedlania na inne
tereny,
rozprzestrzenianie i rozmnażanie zwierząt łownych,
działalność usługową wspomagającą łowiectwo,
produkcję skór zwierząt futerkowych i ptaków pozyskiwanych z działalności łowieckiej.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji skór zwierząt futerkowych, skór gadów i ptaków pozyskiwanych z chowu i hodowli,
sklasyfikowanej w 01.25.Z,
chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanej w 01.25.Z,
polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 05.01.B,
produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,
myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.62.Z.
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Dział 02 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Dział ten obejmuje:
- wytwarzanie produktów przetworzonych w niewielkim stopniu np. drewno opałowe lub drewno do użytku w
przemyśle (drewno kopalniane, drewno sproszkowane itp.).
- pozyskiwanie i zbieranie dzikorosnących produktów leśnych,
- produkcję kory,
Dział ten nie obejmuje:
- obróbki drewna, począwszy od jego cięcia, skrawania, która odbywa się zazwyczaj poza terenem leśnym,
sklasyfikowanej w dziale 20 „Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli),
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania”,
- produkcji węgla drzewnego sklasyfikowanej w dziale 24 „Produkcja wyrobów chemicznych”.
02.01.A Gospodarka leśna
Podklasa ta obejmuje:
urządzanie lasu,
ochronę lasu,
zagospodarowanie lasu,
utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
pozyskiwanie drewna, z wyłączeniem skupu,
pozyskiwanie żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia oraz płodów runa leśnego,
uprawę choinek świątecznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
zbierania grzybów, sklasyfikowanego w 01.12.B,
zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
produkcji wiórów drzewnych, sklasyfikowanej w 20.10.A,
skupu drewna sklasyfikowanego w Sekcji G.
02.01.B Szkółkarstwo leśne
Podklasa ta obejmuje:
organizowanie, prowadzenie szkółek leśnych i produkcję materiału sadzeniowego.
02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
Podklasa ta obejmuje:
działalność usługową związaną z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje
stanu lasów,
działalność usługową związaną ze szkółkami leśnymi,
działalność usługową związaną z hodowlą lasu, włączając zakładanie upraw leśnych i pielęgnowanie upraw,
młodników i drzewostanów,
działalność usługową związaną z ochroną lasu, włączając przeciwpożarową i przed szkodnikami,
działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, zrywką i podwozem,
pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zbierania grzybów, sklasyfikowanego w 01.12.B,
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- działalności usługowej wspomagającej łowiectwo, sklasyfikowanej w 01.50.Z.
SEKCJA B RYBACTWO
Sekcja ta obejmuje:
połowy ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,
wielorybnictwo,
polowania na zwierzęta wodne, z wyłączeniem ssaków,
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-

pozyskiwanie (poławianie i wydobywanie) produktów organizmów wodnych: pereł, korali, gąbek,
muszli, wodorostów,
przetwórstwo ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach rybackich prowadzących jednocześnie
połowy,
działalność usługową związaną z rybactwem,
chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.

Sekcja ta nie obejmuje:
przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i
przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na
lądzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z,
budowy i naprawy statków, sklasyfikowanej w 35.11,
wędkowania sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.62.Z,
05.01.A Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
połowy ryb i pozostałych organizmów słodkowodnych w wodach śródlądowych,
działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
chowu i hodowli skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych, sklasyfikowanych w 05.02.Z,
działalności gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, sklasyfikowanej w 05.02.Z,
działalności usługowej związanej z rybactwem, sklasyfikowanej w 05.02.Z,
przetwórstwa ryb i pozostałych organizmów słodkowodnych, na statkach zajmujących się wyłącznie
przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów, lub w fabrykach
znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z.
naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,
wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności usługowej z nim związanej, sklasyfikowanego w
92.62.Z.
05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich
Podklasa ta obejmuje:
połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
wielorybnictwo,
połowy ryb na oceanach i wodach morskich połączone z przetwórstwem i konserwowaniem to jest
działalność statków rybackich prowadzących jednocześnie przetwórstwo,
połowy mięczaków, skorupiaków i pozostałych organizmów wodnych,
połowy pozostałych organizmów morskich innych niż ryby połączone z przetwórstwem i konserwowaniem to
jest działalność statków rybackich prowadzących jednocześnie przetwórstwo,
pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) produktów organizmów wodnych: pereł, korali, gąbek, muszli,
wodorostów,
działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli ryb morskich, sklasyfikowanych w 05.02.Z,
chowu i hodowli skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów morskich, sklasyfikowanych w 05.02.Z,
działalności gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, sklasyfikowanej w 05.02.Z,
działalności usługowej związanej z rybactwem, sklasyfikowanej w 05.02.Z,
przetwórstwa ryb i pozostałych organizmów morskich, na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem
i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na
lądzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z,
naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,
wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności usługowej z nim związanej, sklasyfikowanego w
92.62.Z.
05.02.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
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Podklasa ta obejmuje:
chów i hodowlę ryb morskich,
chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach, wylęgarniach i pozostałych urządzeniach, włączając
produkcję materiału zarybieniowego,
chów i hodowlę mięczaków, skorupiaków i pozostałych bezkręgowców morskich i słodkowodnych,
chów i hodowlę jadalnych wodorostów morskich,
chów i hodowlę ryb ozdobnych,
działalność usługową związaną z gospodarstwami rybackimi i wylęgarniami ryb (obsadzanie stawów i
zarybianie pozostałych akwenów, przygotowanie złowionych ryb i pozostałych organizmów wodnych do
sprzedaży przez jednostkę prowadzącą połowy itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,
działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 85.20.Z,
wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności z nim związanej, sklasyfikowanego w 92.62.Z.
SEKCJA C GÓRNICTWO
Sekcja ta obejmuje:
- wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze
jako ciała stałe, ciekłe lub gazowe oraz działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do
transportu i sprzedaży (mielenie, oczyszczanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie itp.) i
działalność usługową związaną z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jednakże bez
działalności geologicznej (poszukiwania złóż),
- składowanie surowców (na pewien czas) w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach
solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej sekcji, zwłaszcza wydobycie ropy naftowej i gazu
ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną
działalność usługową.
Sekcja ta nie obejmuje:
- przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w sekcji D,
- produkcji wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanej w 15.98.Z,
- działalności związanej z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, jeżeli nie jest ona powiązana z
wydobyciem, sklasyfikowanej w 26.81 i 26.82,
- poboru wody, jej uzdatniania i dystrybucji, sklasyfikowanych w 41.00,
- przygotowania terenu dla górnictwa, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- górniczej działalności poszukiwawczej, sklasyfikowanej w 74.20.
Podsekcja CA GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
Podsekcja ta obejmuje:
wydobycie surowców energetycznych, tj: węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), torfu, ropy
naftowej, gazu ziemnego, rudy uranu i toru.
Dział 10 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE
TORFU
Dział ten obejmuje:
podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,
czynności, takie, jak: sortowanie, oczyszczanie, prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży,
włączając brykietowanie.
Dział ten nie obejmuje:
wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 23.10.
10.10.A Wydobywanie węgla kamiennego
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Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),
oczyszczanie, sortowanie węgla kamiennego,
wzbogacanie węgla kamiennego.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.
10.10.B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
Podklasa ta obejmuje:
mielenie węgla kamiennego,
brykietowanie i prasowanie węgla kamiennego,
produkcję paliw stałych bezdymnych (ekologicznych)z węgla kamiennego.
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Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.
10.10.C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
Podklasa ta obejmuje:
odzyskiwanie węgla kamiennego w ramach rekultywacji i likwidacji hałd kopalnianych.
10.20.A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie węgla brunatnego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),
oczyszczanie, odwadnianie, sortowanie, mielenie i wzbogacanie węgla brunatnego.
10.20.B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)
Podklasa ta obejmuje:
brykietowanie węgla brunatnego.
10.30.Z Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie torfu,
wzbogacanie i brykietowanie torfu.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 26.82.Z.
Dział 11 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ
Dział ten obejmuje:
- górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
- wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
- uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,
- produkcję ropy naftowej,
- produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,
- górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych,
- działalność związaną z przygotowaniem ropy naftowej lub gazu ziemnego do ich ekspedycji z miejsca
eksploatowanego złoża,
- wspomagającą działalność usługową, prowadzoną na zlecenie, niezbędną przy wykonywaniu odwiertów lub
wydobyciu ropy naftowej lub gazu ziemnego, sklasyfikowaną w 11.20.Z.
Dział ten nie obejmuje:
- rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 23.20.A,
- sondowania i próbnych odwiertów, sklasyfikowanych w 45.12.Z,
- badań geofizycznych, sklasyfikowanych w 74.20.B,
- działalności kartograficznej sklasyfikowanej w 74.20.C
11.10.A Górnictwo ropy naftowej
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo ropy naftowej,
wysysanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej,
produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 23.20.A
transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 60.30.Z,
działalności poszukiwawczej związanej z występowaniem złóż ropy naftowej (badań geofizycznych,
geologicznych i sejsmicznych), sklasyfikowanej w 74.20.B.
11.10.B Górnictwo gazu ziemnego
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo gazu ziemnego,
wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego dla potrzeb transportu,
odsiarczanie gazu ziemnego.
11.20.Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową związaną z eksploatacją złóż ropy naftowej i
gazu ziemnego:
wiercenia i odwierty kierunkowe, pogłębianie,
wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie żurawi i wież wiertniczych,
cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
gaszenie pożarów szybów,
składowanie.
Podklasa ta nie obejmuje:
prowadzenia prac poszukiwawczych oraz dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i
sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 74.20.B.
12.00.Z Górnictwo rud uranu i toru
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo rud uranu i toru,
koncentrację rud uranu i toru,
produkcję koncentratu uranu i toru.
Podklasa ta nie obejmuje:
wzbogacania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 23.30.Z,
produkcji materiału rozszczepialnego i materiału paliworodnego, sklasyfikowanej w 23.30.Z,
produkcji metalicznego uranu sklasyfikowanej w 23.30.Z.
Podsekcja CB GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
Podsekcja obejmuje:
-

górnictwo produktów innych niż energetyczne (rudy metali, kamień i minerały).

Dział 13 GÓRNICTWO RUD METALI
Dział ten obejmuje:
głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali rodzimych,
przygotowanie rud:
rozdrabnianie, mielenie i płukanie rud,
koncentrację rud przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych
frakcji,
flotację, sortowanie, przesiewanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie rud.
Dział ten nie obejmuje:
górnictwo rud uranu i toru sklasyfikowanego w 12.00.Z,
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-

prażenia pirytów sklasyfikowanego w 24.13.Z,
produkcji tlenku glinu sklasyfikowanej w 27.42.Z.

13.10.Z Górnictwo rud żelaza
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza,
wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów, sklasyfikowanych w 14.30.B.
13.20.A Górnictwo rud miedzi
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo i przeróbkę rud miedzi.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji kamieni miedziowych, sklasyfikowanej w 27.44.A.
13.20.B Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo i przeróbkę rud cyny, cynku i ołowiu.
13.20.C Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowoołowiowych
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo i przeróbkę rud wartościowych (głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych, z
wyłączeniem rud miedzi, cynku, ołowiu i cyny):
rud antymonu, aluminium (boksytu), cyny, cyrkonu, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu,
tantalu, tytanu, wanadu, wolframu,
rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 12.00.Z,
wydobywania i przeróbki rud miedzi, sklasyfikowanego w 13.20.A,
wydobywania i przeróbki rud cynkowo-ołowiowych, sklasyfikowanego w 13.20.B,
produkcji tlenku glinu oraz kamieni niklowych, sklasyfikowanej w 27.42.Z i 27.45.Z.
Dział 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO
Dział ten obejmuje:
- wydobywanie kamienia,
- bagrowanie nanosów rzecznych,
- kruszenie i rozdrabnianie skał,
- wydobywanie soli.
Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (piasek, kamienie itp.), przy produkcji
materiałów (glina, gips, wapno itp.), przy produkcji wyrobów chemicznych itp. Produkcja soli obejmuje jej
rafinację dla celów konsumpcyjnych.
Dział ten nie obejmuje:
przetwórstwa wydobytych minerałów, z wyłączeniem rozdrabniania, mielenia, kruszenia, płukania, suszenia,
sortowania i mieszania.
14.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
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-

wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego, takiego jak: marmur,
granit, piaskowiec itp.,
kruszenie, rozdrabnianie kamieni.

Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów,
sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B,
cięcia, formowania, wykańczania kamieni ozdobnych i kamienia budowlanego poza kamieniołomami,
sklasyfikowanego w 26.70.Z.
14.12.Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,
wydobywanie gipsu i anhydrytu,
wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów,
sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B,
produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 26.52.Z.
14.13.Z Wydobywanie łupków
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie oraz wstępną obróbkę łupków dla budownictwa.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania łupków bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A.
14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i budowlanych,
kruszenie i rozdrabnianie żwiru i piasku.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania piasków bitumicznych, sklasyfikowanego w 11.10.A,
wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów,
sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.
14.22.Z Wydobywanie gliny i kaolinu
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów,
sklasyfikowanego w 14.30.A i 14.30.B.
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14.30.A Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie naturalnych soli fosforowych i potasowych,
wydobywanie naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,
wydobywanie pigmentów mineralnych i szpatów fluorowych (mączki szpatowej),
wydobywanie guano.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydobywania surowców siarkonośnych, sklasyfikowanego w 14.30.B,
produkcji soli, sklasyfikowanej w 14.40.Z,
prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,
produkcji nawozów sztucznych i związków azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.
14.30.B Wydobywanie surowców siarkonośnych
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie siarki rodzimej,
wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów,
wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów).
Podklasa ta nie obejmuje:
prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,
produkcji nawozów sztucznych i związków azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.
14.40.Z Produkcja soli
Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie soli ze złóż podziemnych, także poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,
produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub pozostałych słonych wód,
produkcję solanki i pozostałych roztworów soli,
rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 41.00.A.
14.50.Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
górnictwo różnych minerałów i surowców:
materiałów ściernych, azbestu, mączki krzemionkowej kopalnej, naturalnego grafitu, steatytu, szpatu
polnego(skalenia) itp.,
kamieni szlachetnych, kwarcu, miki itp.,
naturalnego asfaltu i bitumu.
SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Przez działalność wytwórczą rozumie się przekształcenie mechaniczne, fizyczne lub chemiczne materiału,
substancji lub części składowych, w nowy produkt. Efektem działalności wytwórczej jest powstanie nowego
produktu. Materiały, substancje lub części składowe podlegające przetworzeniu, są surowcami
wytworzonymi w wyniku działalności rolniczej, leśniczej, rybołówstwa, górnictwa itp.
W sekcji tej, jednostki określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie, fabryki itp. W swej działalności
wykorzystują one maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym oraz nośniki bliskie. Jednostki wytwórcze
mogą samodzielnie obrabiać materiały lub zlecić ich przetworzenie podwykonawcy, tj. innym jednostkom.
Nowy wytworzony produkt może być produktem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który
będzie wykorzystany jako komponent przy kolejnej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku
glinowego jest materiałem bazowym przy produkcji surowca, którym jest aluminium. Aluminiumsurowiec jest materiałem bazowym wykorzystywanym przez zakłady produkujące druty aluminiowe.
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Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym wykorzystywanym przy produkcji wyrobów z niego
wytwarzanych.
Montaż części składowych produkowanych wyrobów traktowany jest jako działalność wytwórcza, z
wyłączeniem przypadków, gdy dana działalność wymieniona jest w odpowiedniej klasie w dziale 45
(Budownictwo).
Montaż i instalacja maszyn i urządzeń o charakterze specjalistycznym, w jednostkach górniczych,
przemysłowych, handlowych i innych, klasyfikowane są w tej samej klasie działalności wytwórczej, co
instalowany element.
Montaż i instalacja maszyn i urządzeń, jako dodatkowe usługi towarzyszące sprzedaży wyrobu,
wykonywane przez jednostkę bezpośrednio zajmującą się produkcją, handlem hurtowym lub detalicznym,
klasyfikowane są wraz z jej działalnością podstawową.
Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych, handlowych itp., klasyfikuje się w tej samej
klasie, w której klasyfikowane są wytwarzane wyroby. Natomiast naprawa urządzeń biurowych i
informatycznych mieści się w klasie 72.50. Naprawa aparatów, urządzeń i artykułów gospodarstwa
domowego, pojazdów silnikowych i innych dóbr konsumpcyjnych, klasyfikuje się w odpowiednich klasach
w ramach działu 50 (Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych) lub działu 52 (Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży
pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego), w zależności od
rodzaju naprawianych wyrobów.
Dokonanie znacznej przebudowy lub przeróbki, renowacje i rekonstrukcje wyrobów traktowane są jako
działalność wytwórcza.
Wytwarzanie specjalistycznych elementów i części składowych, sprzętu oraz zamocowywanie,
przytwierdzanie maszyn i urządzeń, klasyfikuje się w tej samej klasie, co wyprodukowane maszyny i
urządzenia, dla których przeznaczone są wytwarzane części i akcesoria.
Wytwarzanie niespecjalizowanych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, tłoki,
generatory, części elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska, klasyfikowane jest w odpowiedniej
klasie działalności wytwórczej, niezależnie od maszyn i urządzeń, do których elementy te mogłyby zostać
włączone.
Produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń jest sklasyfikowana w tych samych grupowaniach co
produkcja tych urządzeń.
Sekcja ta obejmuje:
przemysłową, rzemieślniczą działalność chałupniczą działalność produkcyjną, czyli bezpośrednie
wytwarzanie nowych wyrobów, zarówno w procesie produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, oraz
działalność jednostek prowadzących sprzedaż wyrobów dla ogółu ludności w miejscu ich wytwarzania
(np.piekarnie, pracownie krawieckie – szycie na miarę), z wyłączeniem sklasyfikowanej w innych
sekcjach produkcji: górniczej (SEKCJA C), wody, energii elektrycznej i gazu innego niż gaz ziemny
(SEKCJA E), wywołanych płyt i taśm fotograficznych, taśm z zapisem danych, projektów i rysunków
inżynierskich (SEKCJA K), prac artystycznych, wywołanych filmów kinematograficznych, taśm
magnetycznych z zapisem dźwięku i obrazu (SEKCJA O),
działalność w zakresie usług produkcyjnych scharakteryzowaną w Zasadach Metodycznych,
zagospodarowanie odpadów, złomu i wyrobów wybrakowanych,
Ponadto, w rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalność
wytwórcza i mieszczą się w niniejszej sekcji:
- pasteryzowanie i butelkowanie mleka,
- przetwórstwo ryb świeżych (wyłuskiwanie ostryg, filetowanie ryb),
- drukowanie i działalności z nim związane,
- produkcja betonu gotowego do użytku,
- wyprawianie skór,
- konserwacja drewna,
- obróbka elektrolityczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali,
- produkcja tablic sygnalizacyjnych i ogłoszeniowych,
- rekonstrukcja lub odbudowa maszyn (np. silników samochodowych),
- naprawa i renowacja statków,
- bieżnikowanie opon.
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Sekcja ta nie obejmuje:
- wyrębu drewna, sklasyfikowanego w sekcji A,
- wydobycia rud i innych minerałów, sklasyfikowanego w sekcji C,
- wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych prowadzonych w miejscu wznoszenia obiektu
budowlanego, sklasyfikowanego w sekcji F,
- podziału na mniejsze części, partie, włączając pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie
wyrobów takich jak: alkohol, produkty chemiczne; składania komputerów na zamówienie; sortowania
odpadów; mieszania farb na zamówienie klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta;
zmodyfikowanej wersji wyrobu, ale nie nowego wyrobu; sklasyfikowanych w sekcji G.
Podsekcja DA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH
Przemysł spożywczy przekształca produkty rolnictwa, hodowli zwierząt oraz rybołówstwa, w żywność i napoje
przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Obejmuje on również produkcję półwyrobów niebędących
bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.
Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie.
Działalność piekarzy, cukierników, masarzy itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż
detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza.
Natomiast jeżeli wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian (np.
działalność sprzedawcy ryb, rzeźnika), jednostka taka klasyfikowana jest w sekcji G.
Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt klasyfikuje się w 15.7, podczas gdy
przetworzenie w surowce wtórne, odpadów żywnościowych, napojów i tytoniu klasyfikuje się w 37.20. Natomiast
usuwanie odpadów żywnościowych, napojów i tytoniu klasyfikuje się w dziale 90.
15.11.Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików
Podklasa ta obejmuje:
ubój zwierząt rzeźnych,
produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w tuszach i półtuszach,
produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w kawałkach,
produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór baranich,
wytapianie jadalnych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego innych niż drobiowy,
przetwarzanie odpadów zwierzęcych z uboju,
produkcję wełny surowej poubojowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
wytapiania jadalnego tłuszczu drobiowego, sklasyfikowanego w 15.12.Z,
produkcji mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi sklasyfikowanej w 15.12.Z,
przetwarzania odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt, sklasyfikowanych w 15.72.Z,
paczkowania mięsa w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,
paczkowania mięsa na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.
15.12.Z Produkcja mięsa z drobiu i królików
Podklasa ta obejmuje:
- ubój drobiu, królików, nutrii i strusi
- produkcję świeżego lub mrożonego mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi,
- produkcję pierza i puchu,
- wytapianie jadalnego tłuszczu drobiowego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- paczkowania mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,
- paczkowania mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.
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15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mięsa suszonego, solonego i wędzonego,
- produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu, królików, nutrii, strusi oraz z podrobów: konserw,
kiełbas, salami, kaszanek, mortadeli, pasztetów, klopsików, mięsa w galarecie, gotowanej szynki, ekstraktów i
sosów mięsnych,
- produkcję gotowych dań mięsnych i podrobowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wytapiania jadalnych tłuszczów zwierzęcych, innych niż drobiowy, sklasyfikowanych w 15.11.Z,
- wytapiania jadalnego tłuszczu drobiowego, sklasyfikowanego w 15.12.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.13.B,
- produkcji nieoczyszczonych olejów i tłuszczów zwierzęcych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- paczkowania mięsa, włączając mięso drobiowe w sprzedaży hurtowej, sklasyfikowanego w 51.32.Z,
- paczkowania mięsa, włączając mięso drobiowe, na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.
15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa
Podklasa ta obejmuje:
- przygotowanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków: mrożenie, zamrażanie w niskich
temperaturach, suszenie, wędzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie itp.,
- produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: ryb gotowanych, filetów rybnych, ikry, kawioru,
substytutów kawioru itp.,
- produkcję gotowych dań rybnych,
- działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzanie i konserwowanie ryb,
- produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do karmienia zwierząt.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności statków, którymi dokonuje się połowów i jednocześnie przetwarza się i konserwuje ryby,
sklasyfikowanej w 05.01,
- produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 15.89.Z.
15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wstępnie przyrządzonych mrożonych ziemniaków,
- produkcję suszonego puree ziemniaczanego,
- produkcję zakąsek ziemniaczanych,
- produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),
- produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
- przemysłowe obieranie ziemniaków.
15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję koncentratów.
15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem
działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- konserwowanie owoców, orzechów i warzyw: zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie
itp.,
- wytwarzanie owocowych lub warzywnych artykułów spożywczych,
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produkcję dżemów, marmolady i galaretek.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.33.B,
- produkcji mąki i mączki z suszonych warzyw strączkowych, sklasyfikowanej w 15.61.Z,
- konserwowania owoców i orzechów w cukrze, sklasyfikowanego w 15.84.Z.
15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
15.4

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z) obejmuje produkcję olejów i tłuszczów roślinnych
nieoczyszczonych, nie modyfikowanych chemicznie oraz produkcję olejów i tłuszczów zwierzęcych,
nieoczyszczonych lub rafinowanych, nie modyfikowanych chemicznie.
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z) obejmuje produkcję rafinowanych olejów i tłuszczów
roślinnych oraz produkcję olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych i ich frakcji, częściowo lub całkowicie
uwodornionych, estryfikowanych wewnątrzcząsteczkowo, estryfikowanych ponownie, elaidynizowanych oraz
rafinowanych, jednak nie przygotowanych w inny sposób.
15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju
słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju rzepikowego itp.,
- produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleju bawełnianego, rzepakowego, oleju
musztardowego, oleju z siemienia lnianego itp., oleistych, orzechów lub ziarna oleistego,
- produkcję niejadalnych nieczyszczonych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
- produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
- produkcję uboczną: puchu bawełnianego (lintersu), śruty i makuchów nasion oleistych oraz innych substancji
resztkowych powstających w niewielkich ilościach przy produkcji oleju.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,
- mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanego w 15.62.Z,
- wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 24.63.Z.
15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,
- przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, utlenianie, polimeryzację, odwadnianie, utwardzanie
itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji oliwy z oliwek pochodzących z własnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
- produkcji niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 15.43.Z.
15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję margaryny,
- produkcję past do smarowania będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
- produkcję mieszanek tłuszczowych dla celów spożywczych.
15.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
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Podklasa ta obejmuje:
- produkcję świeżego płynnego mleka, pasteryzowanego, sterylizowanego, homogenizowanego lub poddanego
działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT),
- produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
- produkcję śmietany i śmietanki ze świeżego mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej,
- produkcję mleka w proszku lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
- produkcję masła,
- produkcję jogurtu i kefiru,
- produkcję serów i twarogów,
- produkcję serwatki,
- produkcję kazeiny i laktozy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji surowego mleka krowiego, sklasyfikowanej w 01.21.Z.
15.52.Z Produkcja lodów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, takich jak np. lody z owocami.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.
15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Podklasa ta obejmuje:
- przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej, przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
- przemiał ryżu: produkcję ryżu mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego;
produkcję mąki ryżowej,
- przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni
lub bulw oraz z orzechów jadalnych,
- wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
- wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 15.31.Z,
- mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanego w 15.62.Z.
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie skrobi z ryżu, ziemniaków, kukurydzy itp.,
- mielenie kukurydzy metodą mokrą,
- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, miodu sztucznego, karmelu itp.,
- wytwarzanie glutenu,
- wytwarzanie tapioki,
- wytwarzanie oleju kukurydzianego,
- wytwarzanie izoglukozy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wytwarzania laktozy, sklasyfikowanego w 15.51.Z,
- produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanego w 15.83.Z.
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb,
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produkcję dodatków paszowych, włączając produkcję przedmieszków.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanej w 15.20.Z,
- wytwarzania śruty i makuchów nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 15.41.Z.
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15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję karmy i pozostałego pożywienia dla zwierząt domowych (psów, kotów, rybek i podobnych
zwierząt domowych).
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 15.20.Z.
15.81.A Produkcja pieczywa
Podklasa ta obejmuje:
produkcję chleba i bułek.
Podklasa ta nie obejmuje:
wytwarzania produktów mącznych (makaronów), sklasyfikowanego w 15.85.Z.
15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję świeżych (do bezpośredniego spożycia) ciast, ciastek, ciastek owocowych, tortów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
wytwarzania produktów mącznych (makaronów), sklasyfikowanego w 15.85.Z.
15.82.Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości
Podklasa ta obejmuje:
produkcję herbatników i sucharów oraz "suchych" wyrobów piekarskich o przedłużonej trwałości,
produkcję ciast i ciastek o przedłużonej trwałości,
produkcję pozostałych słodkich lub słonych wyrobów piekarskich o przedłużonej trwałości.
15.83.Z Produkcja cukru
Podklasa ta obejmuje:
produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru z syropu trzciny cukrowej, buraków, klonu i
palmy.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 15.62.Z.
15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,
produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,
produkcję wyrobów cukierniczych,
produkcję gumy do żucia,
konserwację w cukrze owoców, skórek owocowych i pozostałych części roślin,
produkcję drażetek i pastylek.
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Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji pieczywa o przedłużonej trwałości, sklasyfikowanego w 15.82.Z,
produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 15.83.Z.
15.85.Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję makaronów i klusek: gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,
produkcję kuskusu.
15.86.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
Podklasa ta obejmuje:
dekofeinizację i prażenie kawy,
produkcję wyrobów kawowych:
kawy mielonej,
kawy rozpuszczalnej,
ekstraktów i koncentratów kawy,
produkcję substytutów kawy,
produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty, mate (herbaty paragwajskiej),
paczkowanie herbaty włączając paczkowanie w jednorazowe torebki,
produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji herbaty z własnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
produkcji mieszanek ziołowych będących wyrobami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 24.42.Z.
15.87.Z Produkcja przypraw
Podklasa ta obejmuje:
produkcję przypraw korzennych, sosów i podobnych dodatków do potraw:
majonezu,
mąki i mączki musztardowej,
gotowej musztardy,
produkcję octu.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
produkcji soli kuchennej, sklasyfikowanej w 14.40.Z.
15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
Podklasa ta obejmuje produkcję żywności dla specjalnych zastosowań:
odżywek dla noworodków,
odżywek mlecznych i pozostałych, dla niemowląt,
żywności dla dzieci,
żywności niskokalorycznej i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,
żywności dietetycznej zalecanej do stosowania przy leczeniu przez lekarzy,
żywności o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierającej sole mineralne,
żywności bezglutenowej,
żywności dla diabetyków,
odżywczych artykułów spożywczych zalecanych przy nadmiernym wysiłku fizycznym, w szczególności dla
sportowców.
15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
produkcję zup i bulionów (rosołów),
produkcję drożdży,
produkcję jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj,
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produkcję ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących,
produkcję artykułów spożywczych wzbogacanych witaminami, proteinami itp.

15.91.Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję destylowanych napojów alkoholowych: wódek, whisky, brandy, ginu, likierów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji alkoholu etylowego, sklasyfikowanej w 15.92.Z,
produkcji win gronowych i owocowych, sklasyfikowanej w 15.93.Z i 15.94.Z.
15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
Podklasa ta obejmuje:
produkcję alkoholu etylowego uzyskanego w procesie fermentacji,
produkcję czystego spożywczego spirytusu.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji syntetycznego alkoholu etylowego, sklasyfikowanego w 24.14.Z.
15.93.Z Produkcja win gronowych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję win gronowych:
stołowych,
markowych produkowanych w określonych regionach,
- produkcję gronowych win musujących,
- produkcję gronowych win ze skondensowanego moszczu winogronowego.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji win gronowych z własnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
butelkowania i paczkowania win bez ich przetwarzania, sklasyfikowanego w 51.34.A, 74.82.Z.
15.94.Z Produkcja jabłecznika i win owocowych
Podklasa ta obejmuje:
produkcję jabłecznika, wina gruszkowego, miodu pitnego i innych win owocowych oraz napojów mieszanych
zawierających alkohol.
15.95.Z

Produkcja
napojów fermentowanych
niesklasyfikowana

niedestylowanych

pozostałych, gdzie indziej

Podklasa ta obejmuje:
produkcję wermutów i pozostałych win aromatyzowanych ze świeżych winogron.
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15.96.Z Produkcja piwa
15.97.Z Produkcja słodów
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wód zdrojowych i wód mineralnych,
- butelkowanie wód,
- produkcję napojów bezalkoholowych, aromatyzowanych, wód słodzonych: lemoniady, oranżady, coli, napojów
owocowych, napojów energizujących, toników itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 15.32.Z.
16.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych
Podklasa ta obejmuje:
wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów
wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu
lub dosuszaniu blaszki liściowej,
produkcję wyrobów tytoniowych: papierosów, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,
produkcję tytoniu homogenizowanego i „odtworzonego”.
Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy tytoniu i suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanej w 01.11.C.
Dział 17

WŁÓKIENNICTWO

Dział ten obejmuje:
- przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
- produkcję tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych, włączając ubrania,
- produkcję gotowych materiałów włókienniczych, oprócz odzieży (np. bielizny pościelowej, stołowej,
toaletowej, kuchennej, kołder, koców, dywanów, sznurka itp.),
- produkcję dzianin i wyrobów dzianych (np. skarpetek, swetrów).
Dział ten nie obejmuje:
- produkcji włókien naturalnych, sklasyfikowanej w dziale 01,
- produkcji włókien syntetycznych, sklasyfikowanej w 24.70.Z,
- produkcji odzieży, sklasyfikowanej w dziale 18.
17.11.Z Produkcja przędzy bawełnianej
Podklasa ta obejmuje:
- przygotowywanie włókien: zgrzeblenie i czesanie włókien bawełnianych,
- wytwarzanie przędzy bawełnianej, zarówno w całości z bawełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub
syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nici do szycia, sklasyfikowanej w 17.16.Z.
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17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
Podklasa ta obejmuje:
przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizację wełny, zgrzeblenie,
wytwarzanie przędzy wełnianej, zarówno w całości z wełny jak i z udziałem włókien sztucznych lub
syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.
17.13.Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
Podklasa ta obejmuje:
czesanie włókien wełnianych - wytwarzanie przędz wełnianych czesankowych,
wytwarzanie przędzy, zarówno wełnianej jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp.,
wytwarzanie przędz wełnianych czesankowo - zgrzebnych (półczesankowych).
17.14.Z Produkcja przędzy lnianej
Podklasa ta obejmuje:
trzepanie lnu,
wytwarzanie przędzy lnianej, jak i przędzy z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
roszenia lnu, sklasyfikowanego w 01.11.C.
17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
Podklasa ta obejmuje:
rozwijanie, płukanie i skręcanie jedwabiu,
zgrzeblenie i czesanie odpadów z jedwabiu,
wytwarzanie przędzy z jedwabiu oraz z udziałem włókien sztucznych i syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp.,
teksturowanie, skręcanie, łączenie i nitkowanie przędzy z włókien sztucznych lub syntetycznych.
17.16.Z Produkcja nici do szycia
Podklasa ta obejmuje:
produkcję nici do szycia z różnych surowców i ich mieszanek.
Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji przędzy dziewiarskiej, sklasyfikowanej w 17.11.Z - 17.15.Z, 17.17.Z.
17.17.Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych, takich jak juta i pozostałe włókna łykowe,
- produkcję przędzy papierowej do wytwarzania tapet.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji włókien i pakuł syntetycznych, wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej
wytrzymałości i do produkcji dywanów) z włókien sztucznych i syntetycznych, sklasyfikowanej w 24.70.Z,
- produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z,
- przędzenia włókien azbestowych, sklasyfikowanego w 26.82.Z.
17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję tkanin bawełnianych, zarówno w całości z bawełny, jak i z udziałem włókien sztucznych i
syntetycznych,
produkcję pozostałych tkanin bawełnianych, tkanin z kordonku, tkanin niestrzyżonych na ręczniki, do
produkcji imitacji skór futerkowych, gazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji taśm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z,
- produkcji medycznie impregnowanej gazy, sklasyfikowanej w 24.42.Z.
17.22.Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin wełnianych zgrzebnych, zarówno w całości z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub
syntetycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.
17.23.Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin wełnianych czesankowych, zarówno w całości z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych
lub syntetycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.
17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin, zarówno w całości z jedwabiu, jak i udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji jedwabnych wstążek, taśm, sklasyfikowanej w 17.54.Z.
17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin z lnu, konopi, juty i pozostałych włókien łykowych i i przędzy specjalnej,
- produkcję tkanin polipropylenowych,
- produkcję tkanin z włókien szklanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji wąskich taśm i knotów, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji tkanin z przędzy azbestowej, sklasyfikowanej w 26.82.Z.
17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
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Podklasa ta obejmuje:
- wykończanie materiałów włókienniczych, włókien, tkanin i wyrobów włókienniczych gotowych obcej
produkcji w zakresie:
- bielenia, barwienia, odbarwiania i drukowania (również termodrukowania) materiałów i artykułów
włókienniczych, włączając ubrania,
- apreturowania, suszenia, parowania, dekatyzowania, reperowania, cerowania, sanforyzowania,
merceryzowania wyrobów włókienniczych obcej produkcji, włączając ubrania,
- plisowania, marszczenia i podobnych czynności,
- wykończanie ubrań skórzanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykończania materiałów włókienniczych własnej produkcji, sklasyfikowanego w 17.1, 17.2 i 17.5,
- impregnacji, powlekania, pokrywania i laminowania plastykiem, sklasyfikowanych w 17.54.Z,
- napraw odzieży i artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w 52.74.Z,
- działalności usługowej polegającej na wykonywaniu „na poczekaniu” nadruków na wyrobach włókienniczych,
sklasyfikowanej w 52.74.Z.
17.40.A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gotowych wyrobów z różnych materiałów włókienniczych:
- koców, włączając koce podróżne,
- bielizny pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej,
- kołder watowanych, puchowych, jaśków, pufów, poduszek, śpiworów itp.,
- produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych:
- zasłon, baldachimów, stor, narzut, pokrowców na ubrania, na maszyny i urządzenia itp. (w tym również
dzianych),
- płócien nieprzemakalnych, namiotów, wyposażenia kempingowego, żagli, markiz przeciwsłonecznych,
pokrowców zewnętrznych samochodowych itp.,
- flag, sztandarów, chorągwi,
- ścierek, kamizelek ratunkowych, spadochronów itp.,
- produkcję tekstylnych części koców elektrycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.40.B,
- produkcji tekstylnych artykułów technicznych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji odzieży, sklasyfikowanej w 18,
- produkcji tapet tekstylnych, sklasyfikowanej w 21.24.Z.
17.40.B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego
17.51.Z Produkcja dywanów i chodników
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pokryć podłogowych: dywanów, kilimów, chodników, mat, płyt dywanowych z materiałów
włókienniczych, filcu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mat plecionych, sklasyfikowanej w 20.52.Z,
- produkcji pokryć podłogowych z korka, gumy lub tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w zależności od
surowca w 20.52.Z, 25.13.B i 25.23.Z,
- produkcji linoleum i pozostałych pokryć podłogowych o utwardzonej powierzchni, z materiału innego niż
tworzywo sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
17.52.A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z włókien, taśm włókienniczych i podobnych
materiałów impregnowanych lub nieimpregnowanych, pokrywanych lub oplatanych gumą lub tworzywem
sztucznym,
produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin,
produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statków, wyładunkowych odbojników i
amortyzatorów, zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.52.B,
- produkcji siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palników gazowych, sklasyfikowanej w
17.54.Z,
- produkcji siatek na włosy, sklasyfikowanej w 18.24.Z.
17.52.B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych
17.53.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję taśm włączając taśmy złożone z osnowy bez wątku, wykonane przy użyciu środków klejących,
- produkcję filcu,
- produkcję etykiet, emblematów itp. z materiałów włókienniczych,
- produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp.,
- produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi
haftowanymi lub wyszywanymi,
- produkcję wyrobów włókienniczych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych
tworzywem sztucznym,
- produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty: podpasek higienicznych i tamponów,
- produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy
lub taśm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub tworzywem sztucznym,
- produkcję różnych tekstyliów: tkanin kordowych (oponowych o wysokiej wytrzymałości); kalki płóciennej;
płótna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów
włókienniczych powlekanych gumą lub substancjami amylowymi,
- produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do
palników gazowych, węży z materiałów włókienniczych impregnowanych lub pokrytych gumą lub tworzywem
sztucznym, pasów transmisyjnych, przenośników taśmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji tkanin przetykanych metalowym drutem, sklasyfikowanej w 28.73.Z,
- produkcji celulozowych podpasek higienicznych i tamponów, sklasyfikowanej w 21.22.Z,
- produkcji impregnowanych lub powlekanych substancjami leczniczymi bandaży, waty, gazy, nici
chirurgicznych i opatrunków, sklasyfikowanej w 24.42.Z.
17.60.Z Produkcja dzianin
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję dzianin:
- produkcję dzianin o splocie rządkowym lub kolumienkowym,
- produkcję siatek i zasłon okiennych dzianych na maszynach typu Raschel lub podobnych,
- produkcję innych materiałów włókienniczych przeszywanych splotem kolumienkowym,
- produkcję dzianin z długim włosem do produkcji imitacji skór futerkowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów ażurowych i firan okiennych typu koronkowego, produkowanych na maszynach typu
Raschel lub podobnych sklasyfikowanej w 17.54.Z.
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17.71.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pończoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobów pończoszniczych,
- produkcję obuwia tekstylnego bez zelówek.
17.72.Z Produkcja odzieży dzianej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów, rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów
dzianych.
Dział 18 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
Dział ten obejmuje:
- produkcję każdego rodzaju odzieży, zarówno konfekcyjnej, jak i szytej „na miarę”, ze skóry, tkanin, dzianiny
itp., np.: odzież wierzchnią, bieliznę damską, męską i dziecięcą, ubrania robocze itp.,
- produkcję dodatków do odzieży,
- produkcję wyrobów futrzarskich.
Dział ten nie obejmuje:
- produkcji wyrobów dzianych, sklasyfikowanej w 17.7,
- wykończania ubrań, sklasyfikowanego w 17.30.Z.
18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży wykonanej ze skóry lub jej imitacji.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rękawiczek, pasków skórzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,
- produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 36.40.Z.
18.2 Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej
Grupa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z.
18.21.Z Produkcja ubrań roboczych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży roboczej i ochronnej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji odzieży z gumy lub tworzywa sztucznego, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i
25.24.Z,
- produkcji ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z, 28.75.B,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję męskich i chłopięcych płaszczy i kurtek, peleryn, wiatrówek i podobnych artykułów,
- produkcję garniturów męskich i chłopięcych oraz zestawów odzieżowych,
- produkcję marynarek męskich i chłopięcych,
- produkcję spodni, bryczesów i szortów męskich i chłopięcych,

77

Wyjaśnienia

-

krawiectwo (szycie na miarę), dla mężczyzn i chłopców.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,
- produkcji odzieży z gumy lub z tworzyw sztucznych, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i
25.24.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży wierzchniej dla kobiet i dziewcząt wykonaną z materiałów tkanych, dzianin itp.: płaszczy,
kurtek, peleryn, kostiumów, spodni, spódnic, wiatrówek,
- produkcję damskich lub dziewczęcych marynarek i żakietów, sukienek, bryczesów i szortów damskich lub
dziewczęcych,
- krawiectwo (szycie na miarę) dla kobiet i dziewcząt.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,
- produkcji odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i
25.24.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
18.23.Z Produkcja bielizny
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielizny dla mężczyzn, kobiet i dzieci wykonanej z materiałów tkanych, dzianin, koronek itp.:
podkoszulków, "t-shirt", slipów, kalesonów, piżam, koszul nocnych, szlafroków, bluzek, majtek, gorsetów,
staników.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów pończoszniczych, sklasyfikowanej w 17.71.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
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18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielizny i odzieży niemowlęcej, odzieży narciarskiej, treningowej do pływania itp.,
- produkcję kapeluszy i czapek,
- produkcję dodatków do odzieży: rękawiczek, pasków, szali, krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,
- produkcję nakryć głowy wykonanych ze skór futerkowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia tekstylnego, sklasyfikowanej w 17.71.Z,
- produkcji ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z 28.75.B,
- produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy wykonanych ze skóry, sklasyfikowanej w 36.40.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
Podklasa ta obejmuje:
- wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór z włosiem: skrobanie, zmiękczanie tłuszczem,
garbowanie, wybielanie, strzyżenie i usuwanie włosia oraz barwienie,
- produkcję wyrobów ze skór futerkowych:
- odzieży i wyrobów ubraniowych,
- dekoracyjnych skór futerkowych do zawieszania na ścianie, mat futrzanych, pasów itp.,
- produkcję różnych wyrobów ze skór futerkowych: dywanów (futrzaków), niewypchanych pufów itp.,
- produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji surowych skór futerkowych, sklasyfikowanej w 01.25.Z, 01.50.Z,
- produkcji surowych skór pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,
- produkcji imitacji skór futerkowych (tkanin i dzianin o długim włosie), sklasyfikowanej w 17.21.Z i 17.60.Z,
- produkcji czapek futrzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji dodatków do odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji obuwia i butów zawierających części wykonane ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 19.30.A i
19.30.B.
Podsekcja DC PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Podsekcja ta obejmuje:
- działalność polegającą na przygotowaniu i garbowaniu skór surowych i skór sklasyfikowanych w grupie 15.1,
- produkcję skór wyprawionych,
- produkcję obuwia,
- produkcja galanterii skórzanej, artykułów podróżnych ze skóry.
19.10.Z Produkcja skór wyprawionych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyprawionych skór,
- produkcję skóry zamszowej, pergaminu, skóry lakierowanej i metalizowanej, laminowanej,
- produkcję skóry wyprawianej sklejanej lub zszywanej z kawałków.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji surowych skór pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 15.11.Z,
- produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,
- wyprawiania i barwienia skór futerkowych oraz skór porośniętych włosiem, sklasyfikowanego w 18.30.Z,
- produkcji imitacji skóry nieopartej na skórze naturalnej, sklasyfikowanej w 17.2, 17.60.Z, 25.13.Z i 25.24.Z.
19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyroby ze skóry, mieszanek skóry lub pozostałych
materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane lub tektura, przy
użyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotów ze skóry,
produkcję niemetalowych pasków do zegarków,
produkcję różnych wyrobów ze skór lub mieszanek skóry: pasów napędowych, uszczelek itp.,
produkcję wyrobów rymarskich i uprzęży.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,
- produkcji rękawiczek i czapek ze skóry, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji metalowych pasków do zegarków, sklasyfikowanej w 33.50.Z.
19.30.A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obuwia nieprzemakalnego, wodoodpornego, z różnych materiałów oraz przy zastosowaniu różnych
procesów technologicznych, włączając modelowanie,
- produkcję getrów, kamaszy i podobnych wyrobów,
- produkcję części obuwia: cholewek i ich części, zelówek, obcasów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej w 17.71.Z,
- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,
- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,
- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- produkcji obuwia połączonego z łyżwami lub wrotkami, sklasyfikowanego w 36.40.Z.
19.30.B Produkcja obuwia sportowego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obuwia narciarskiego i do nart biegowych,
- produkcję obuwia treningowego z podeszwami z gumy lub tworzywa sztucznego i wierzchem tkaninowym,
- produkcję obuwia sportowego pozostałą, z wyłączeniem obuwia łyżwiarskiego i do jazdy na wrotkach,
- produkcję obuwia z metalowymi noskami ochronnymi,
- produkcję obuwia wykonanego z drewna,
- produkcję obuwia specjalnego oraz obuwia pozostałego, gdzie indziej niesklasyfikowanego,
- produkcję części obuwia sportowego: wierzchów, podeszwy itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej w 17.71.Z,
- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,
- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- produkcji obuwia połączonego z łyżwami lub wrotkami, sklasyfikowanego w 36.40.Z.
Dział 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM
MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Przez produkcję wyrobów z drewna rozumie się: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną, laminowanie i
montaż wyrobów drewnianych począwszy od desek ciętych na sztuki lub drewna konstrukcyjnego, które może być
następnie pocięte i obrobione za pomocą tokarki lub pozostałych narzędzi służących do obróbki drewna.
Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego, mogą być wstępnie oheblowane lub
wygładzone i złożone w wyrób końcowy, np. opakowanie drewniane.
Jednostki klasyfikowane są przede wszystkim na podstawie specyfiki wyrobów przez niewytwarzanych.
Wyjątek stanowią tartaki oraz jednostki zajmujące się konserwacją drewna.
Dział ten obejmuje:
- wytwarzanie wyrobów z drewna takich jak:
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drewno konstrukcyjne,
panele drewniane,
fornir,
opakowania drewniane,
drewniane materiały podłogowe niepołączone,
armatura z drewna,
budynki prefabrykowane z drewna.

Dział ten nie obejmuje:
- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1,
- montażu, instalacji elementów drewnianych przez jednostkę niebędącą ich producentem, sklasyfikowanego w
45.42.
20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych
Podklasa ta obejmuje:
- piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,
- produkcję drewnianych podkładów kolejowych,
- produkcję drewnianych materiałów podłogowych niepołączonych,
- produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów,
- suszenie drewna.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 02.01.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 20.10.B,
- produkcji gontów, wałków dekoracyjnych i listew profilowanych, sklasyfikowanej w 20.30.Z.
20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
Podklasa ta obejmuje:
- impregnację i obróbkę chemiczną drewna konstrukcyjnego i stolarskiego z użyciem środków konserwujących
lub innych substancji,
- piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,
- suszenie drewna.
Podklasa ta nie obejmuje:
- usług w zakresie impregnowania i zabezpieczania dachów i budynków przed działaniem wody,
sklasyfikowanej w 45.22.Z,
- dezynsekcji i zwalczania szkodników w budynkach i podobnych usług, sklasyfikowanych w 74.70.Z.
20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję arkuszy fornirowych, sklejki, płyt laminowanych, płyt wiórowych, płyt pilśniowych oraz
pozostałych rodzajów płyt i arkuszy z drewna lub z materiałów drewnopodobnych.
20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie dla budownictwa:
- belek, dźwigarów, krokwi, rozpór dachowych,
- drzwi, okien, okiennic i ram okiennych,
- schodów, poręczy i ogrodzeń,
- wałków dekoracyjnych, listew profilowanych, gontów i podobnych elementów drewnianych,
- bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt,
- produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów z drewna.
Podklasa ta nie obejmuje:
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produkcji drewnianych elementów podłogowych niepołączonych, sklasyfikowanej w 20.10.A.

20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję skrzyń, pudełek, klatek, bębnów i podobnych opakowań drewnianych,
- produkcję palet, palet skrzyniowych i pozostałych opakowań transportowych,
- produkcję beczek, kadzi, balii i pozostałych wyrobów bednarskich,
- produkcję drewnianych bębnów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji drewnianych kasetek, szkatułek, szpulek, sklasyfikowanej w 20.51.Z,
- produkcji opakowań wyplatanych, sklasyfikowanej w 20.52.Z.
20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję różnych wyrobów z drewna:
- trzonków, uchwytów i korpusów do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli,
- drewnianych form i kopyt szewskich, wieszaków ubraniowych,
- drewnianych artykułów gospodarstwa domowego i naczyń kuchennych, giętych wieszaków na płaszcze i
kapelusze,
- drewnianych statuetek i ornamentów, drewna intarsjowanego, drewna inkrustowanego,
- drewnianych kasetek i szkatułek na biżuterię, sztućce i podobne artykuły,
- trumien drewnianych,
- drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz podobnych wyrobów z drewna
toczonego,
- pozostałych wyrobów drewnianych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 19.30.A,
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,
- produkcji obudów do zegarów, sklasyfikowanej w 33.50.Z,
- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.11.Z - 36.14.A,
- produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z,
- produkcji pędzli, szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w 36.62.Z,
- produkcji lasek i rączek do parasolek, sklasyfikowanej w 36.63.Z,
- produkcji zapałek, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
20.52.Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie korka naturalnego,
- produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego,
- produkcję plecionek i produktów wyplatanych, jak: maty, wycieraczki, ekrany itp.,
- produkcję koszy i pozostałych wyrobów wikliniarskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mat z materiałów tekstylnych, sklasyfikowanej w 17.51.Z,
- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1.
Dział 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
Dział ten obejmuje:
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produkcję masy celulozowej, polegającą na oddzielaniu włókien celulozowych od zanieczyszczeń zawartych w
drewnie lub makulaturze,
produkcję papieru, polegającą na łączeniu włókien w arkusze,
produkcję wyrobów z papieru recyklizowanego, wytwarzanych różnymi technikami (cięcia, formowania,
pokrywania i laminowania).

Produkcja powyższych wyrobów jest zgrupowana w jednym dziale, ponieważ składa się z szeregu pionowo
powiązanych ze sobą czynności. Często, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej samej jednostki.
Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier ozdobny)pod warunkiem, że informacje w nich
zawarte nie są ich głównym celem.
21.11.Z Produkcja masy włóknistej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielonej, półbielonej i niebielonej celulozowej masy papierowej za pomocą technologii
mechanicznej, chemicznej (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznej oraz pozostałych
mas celulozowych,
- usuwanie farby drukarskiej i produkcję masy celulozowej z makulatury.
21.12.Z Produkcja papieru i tektury
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję papieru i tektury z przeznaczeniem do dalszej obróbki przemysłowej,
- pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,
- produkcję krepiny i papieru marszczonego,
- produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,
- produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 21.21.Z,
- produkcji galanterii papierowej, sklasyfikowanej w 21.22.Z, 21.23.Z, 21.24.Z i 21.25.Z.
21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję papieru falistego i tektury falistej,
- produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,
- produkcję składanych opakowań z papieru falistego i tektury falistej,
- produkcję opakowań z tektury twardej,
- produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,
- produkcję worków i toreb papierowych,
- produkcję skoroszytów, segregatorów biurowych i podobnych artykułów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kopert i papeterii, sklasyfikowanej w 21.23.Z,
- produkcji wyrobów formowanych lub prasowanych z masy celulozowej(np. korytka do jajek), sklasyfikowanej
w 21.25.Z.
21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych z papieru i waty celulozowej:
- produkcję bibułek czyszczących,
- produkcję chusteczek do nosa, ręczników, serwetek,
- produkcję papieru toaletowego,
- produkcję podpasek higienicznych i tamponów, pieluszek papierowych i podkładek pieluszkowych dla
niemowląt,
- produkcję kubków, talerzy i tacek.

83

Wyjaśnienia

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji podpasek higienicznych z waty, sklasyfikowanej w 17.54.Z.
21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,
- produkcję papieru do drukarek komputerowych,
- produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,
- produkcję kalki i papieru węglowego (z kalką) gotowego do użycia,
- produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego),
- produkcję kopert i kart pocztowych,
- produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych.
21.24.Z Produkcja tapet
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych, włączając tapety papierowe pokryte winylem,
- produkcję tekstylnych pokryć ścian.
21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję etykietek,
- produkcję filtrów z papieru i kartonu,
- produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyroby z papieru i tektury,
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produkcję korytek do jajek i podobnych foremek papierowych do pakowania produktów,
produkcję kart z papieru lub tektury stosowanych w maszynie Żakarda.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji papieru i tektury w masie, sklasyfikowanej w 21.12.Z,
- produkcji akcydensów, sklasyfikowanej w 22.22.Z,
- produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 36.50.Z.
Dział

22

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;
NOŚNIKÓW INFORMACJI

POLIGRAFIA

I

REPRODUKCJA

ZAPISANYCH

Dział ten obejmuje wydawanie gazet, czasopism, książek i pozostałych periodyków.
Jednostki, nazywane „wydawcami”, rozpowszechniają w\w publikacje, do których zazwyczaj posiadają prawa
autorskie. Mogą być one wydawane w różnej formie, tj.: w tradycyjnej formie drukowanej, na kasetach audio, CD
lub w formie elektronicznej on-line.
Działalność poligraficzna obejmuje:
- drukowanie wyrobów takich, jak: gazety, książki, czasopisma, formularze, kartki z życzeniami itp.,
- działalności pomocnicze takie, jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.
Działalności pomocnicze stanowią integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska,
oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w
wyniku powyższych czynności.
Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku
informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia,
seriografia, fleksografia).
Nowa technologia pozwala na wykorzystanie pliku informatycznego do bezpośredniego pilotowania procesu
drukowania. Tworzy on obraz i nowe urządzenia elektrostatyczne lub pozostałe (np. drukowanie cyfrowe).
Dział ten nie obejmuje:
- edycji oprogramowania, sklasyfikowanej w 72.21,
- publikacji on-line niemającej związku z inną publikacją, sklasyfikowanej w 72.40.
22.11.Z Wydawanie książek
Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji, włączając
- słowniki i encyklopedie,
- wydawanie map i atlasów.
Podklasa ta nie obejmuje:
wydawania nut, sklasyfikowanego w 22.14.Z.
22.12.Z Wydawanie gazet
Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie gazet włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe.
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22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
Podklasa ta obejmuje:
- wydawanie płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innymi nagraniami dźwiękowymi,
- wydawanie nut.
22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
Podklasa ta obejmuje wydawanie:
- fotografii, rycin i kart pocztowych,
- kalendarzy,
- formularzy,
- plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
- pozostałych wyrobów drukowanych, takich jak karty pocztowe reprodukowane w sposób mechaniczny lub
fotomechaniczny.
22.21.Z Drukowanie gazet
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- drukowanie przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, fotograwiurowych, fleksograficznych,
kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek: czasopism i pozostałych
periodyków, książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych,
prospektów i innych ogłoszeń, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, dokumentów, czeków i innych
papierów wartościowych, rejestrów, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru
listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych (np. plastikowych etykiet, toreb
plastikowych, artykułów metalowych i szklanych powierzchni).
Podklasa ta nie obejmuje:
- drukowania materiałów włókienniczych, sklasyfikowanego w 17.30.Z,
- produkcji etykiet, sklasyfikowanej w 21.25.Z,
- działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w 22.1.
22.23.Z Introligatorstwo
Podklasa ta obejmuje:
- oprawianie zadrukowanych arkuszy drukarskich w książki, broszury, magazyny, czasopisma, katalogi itp.
poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń,
- ponowne oprawianie książek.
22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
Podklasa ta obejmuje:
- skład, fotoskład, wprowadzanie danych, włączając liczenie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie
w formie elektronicznej,
- tworzenie dokumentów, publikację dokonaną przy wykorzystaniu komputera oraz pozostałe czynności
realizacyjne,
- przygotowanie danych cyfrowych, np. wprowadzanie poprawek, selekcja, powiązanie danych cyfrowych,
- projektowanie, elektroniczne generowanie danych,
- cyfrowe ustawianie tekstu w kolumny,
- działalność usługowa w zakresie fotochemigrafii, włączając fotoskład i tworzenie płyt drukarskich (dla druku
typograficznego i offsetowego),
- grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,
- transfer bezpośredni z płyty na płytę drukarską (również płyt fotopolimerowych),
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reprodukcja płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
prace artystyczne, włączając kamienie litograficzne oraz gotowe bloki drewniane.

22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów reprograficznych,
- produkcję nośników służących do prezentacji, np. folie dla rzutników i pozostałe formy prezentacji cyfrowej,
- projektowanie wyrobów drukowanych, np. szkiców, makiet, modeli itp.,
- pozostałą działalność graficzną, jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w brajlu,
perforowanie, wytłaczanie, politurowanie i laminowanie, składanie i wprawianie arkuszy, marszczenie papieru.
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm fonicznych i taśm z muzyką
lub innym zapisem dźwiękowym.
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt, CD, DVD i wideo kaset z filmami lub innymi nagraniami.
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
Podklasa ta obejmuje:
- reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.
Dział 23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW
JĄDROWYCH
Dział ten obejmuje:
- przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
- działalność związaną z przemysłem jądrowym,
- wytwarzanie na zlecenie takich produktów, jak: koks, butan, propan, benzyna, nafta oświetleniowa, paliwo
opałowe, paliwo jądrowe,
- działalność usługową polegającą na rafinacji i przetwarzaniu odpadów napromieniowanych,
- produkcję gazów o niskiej czystości:
- poniżej 95% dla etanu i butanu,
- poniżej 90% dla propylenu, butylenu, butadienu,
W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej poprzez wydzielenie z niej poszczególnych
składników dokonana metodą krakingu lub destylacji.
Dział ten nie obejmuje:
- produkcji gazu o wysokiej czystości, sklasyfikowanej w 24.14,
- produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 24.11.Z,
- wydobycia gazów (metanu, etanu, butanu lub propylenu), sklasyfikowanego w 11.10,
- produkcji paliw gazowych innych niż gazy pochodzące z ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz
generatorowy, gaz z zakładu gazowni), sklasyfikowanej w 40.21.Z.
23.10.A Wytwarzanie produktów koksowania węgla
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję koksu, półkoksu,
- produkcję gazu koksowniczego,
- produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego,
- produkcję innych produktów powstałych w procesie gazyfikacji węgla.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- wzbogacania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 10.10.A,
- wzbogacania węgla brunatnego, sklasyfikowanego w 10.20.A,
- produkcji paku i koksu pakowego, sklasyfikowanej w 24.14.Z,
- przetwarzania gazu koksowniczego przeznaczonego do dystrybucji w systemie sieciowym, sklasyfikowanego
w 40.21.Z.
23.10.B Przetwarzanie produktów koksowania węgla
Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie produktów i półproduktów koksowania węgla.
23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie produktów i półproduktów z ropy naftowej w procesie rafinacji (gazu ciekłego, benzyn surowych,
benzyn bazowych, olejów bazowych, asfaltów, parafiny) z ropy naftowej oraz z ponownego wykorzystania
przepracowanych olejów silnikowych i przemysłowych a także innych produktów pochodzących z przerobu
ropy naftowej,
- produkcję paliw silnikowych, olejów opałowych, olejów silnikowych i przemysłowych, smarów plastycznych,
nafty, benzyn specjalnych, parafin i wazelin.
23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej (destylacja, mieszanie, filtrowanie) z
wykorzystaniem komponentów uszlachetniających,
- regenerację i utylizację przepracowanych produktów pochodzących z przerobu ropy naftowej.
23.30.Z Wytwarzanie paliw jądrowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję uranu wzbogaconego,
- produkcję składników paliwa dla reaktorów jądrowych,
- produkcję izotopów pierwiastków promieniotwórczych dla zastosowań przemysłowych i medycznych,
- ponowne przetwarzanie paliw nuklearnych i odpadów radioaktywnych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania i koncentracji rud uranu i toru, sklasyfikowanych w 12.00.Z,
- produkcji koncentratu uranu, sklasyfikowanej w 12.00.Z,
- przetwarzania i usuwania odpadów radioaktywnych pochodzenia medycznego (szpitalnego), sklasyfikowanego
w 90.02.Z.
Podsekcja DG PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Podsekcja ta obejmuje:
- przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych,
- produkcję podstawowych chemikaliów,
- produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji
podstawowych składników.
24.11.Z Produkcja gazów technicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub
medycznych:
- pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
- powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
- gazów chłodzących,
- mieszanek gazów technicznych,
- gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
- gazów izolacyjnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 11.10.B,
- produkcji skroplonych gazów, takich jak etan, butan lub propan wytwarzanych w rafineriach ropy naftowej,
sklasyfikowanej w 23.20.A.
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję barwników i pigmentów z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentratu,
- produkcję substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji preparatów barwnikowych i pigmentowych, sklasyfikowanej w 24.30.Z.
24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- produkcję kwasów nieorganicznych, z wyłączeniem kwasu azotowego,
- produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
- produkcję związków nieorganicznych pozostałych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kwasu azotowego i sulfoazotowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji amoniaku, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- produkcji węglanów amonowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.
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24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych:
- acyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,
- cyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,
- alkoholi cyklicznych i acyklicznych, włączając syntetyczny alkohol etylowy,
- kwasów jedno- i wielokarboksylowych, włączając syntetyczny kwas octowy,
- innych związków z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o
dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
- organicznych związków azotowych, włączając aminy,
- innych związków organicznych, włączając produkty destylacji drewna,
- produkcję węgla drzewnego,
- produkcję paku i koksu pakowego,
- produkcję syntetycznych aromatów,
- destylację smoły węglowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji alkoholu etylowego z surowców fermentujących, sklasyfikowanej w 15.92.Z,
- produkcji tworzywa sztucznego w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,
- produkcji kauczuku syntetycznego w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.17.Z,
- produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), sklasyfikowanej w
24.41.Z,
- produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 24.51.Z,
- produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.
24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czystych lub mieszanych nawozów: azotowych, fosforowych, potasowych, mocznikowych,
surowych naturalnych fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych,
- produkcję związków azotowych: kwasu azotowego, sulfoazotowego, amoniaku, chlorku amonowego,
azotanów i azotynów potasu,
- produkcję nawozów zwierzęcych lub roślinnych, włączając kompost
.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wydobywania guano, sklasyfikowanego w 14.30.A,
- produkcji wyrobów agrochemicznych, sklasyfikowanej w 24.20.Z,
- obróbki odpadów poprzez kompostowanie produktów roślinnych w celu otrzymania produktu pochodnego
(kompost), sklasyfikowanego w 90.02.Z.
24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych:
- polimerów włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
- poliamidów,
- żywic fenolowych i epoksydowych oraz poliuretanów,
- żywic alkidowych, poliestrowych i poliestrów,
- silikonów,
- wymieniaczy jonowych polimerowych,
- produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

90

Wyjaśnienia
Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania odpadów, sklasyfikowanego w 37.20.Z,
24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej:
- kauczuku syntetycznego,
- faktysy,
- produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub żywic kauczukopodobnych (np. balata).
24.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych,
- produkcję środków regulujących wzrost i kiełkowanie roślin,
- produkcję środków dezynfekujących,
- produkcję pozostałych środków agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.
24.30.Z Produkcja farb i lakierów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
- produkcję gotowych preparatów pigmentowych, substancji zmętniających, kolorujących; produkcję emalii
szklistej i glazury, pobiałek i preparatów podobnych, farby artystycznej, szkolnej, do celów reklamowych,
- produkcję mas uszczelniających,
- produkcję mieszanek uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych,
- produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników,
- produkcję zmywaczy do farb i lakierów,
- produkcję farb drukarskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w 24.12.Z,
- produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 24.66.Z.
24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji medykamentów,
- przetwarzanie krwi,
- produkcję chemicznie czystego cukru,
- przetwarzanie gruczołów i produkcję ekstraktów gruczołowych.
24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję medykamentów:
- różnych frakcji krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,
- szczepionek,
- leków włączając preparaty homeopatyczne,
- produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych opartych na hormonach i środkach plemnikobójczych,
- produkcję wypełniaczy dentystycznych oraz cementu do rekonstrukcji kości,
- produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaży, opatrunków, nici
chirurgicznych itp.
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24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych,
- produkcję mydeł,
- produkcję gliceryny,
- produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
- proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej,
- środków do mycia naczyń,
- środków zmiękczających do tkanin,
- produkcję środków czyszczących i polerujących:
- preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach,
- sztucznego wosku i preparatów woskowych,
- środków polerujących i past do skóry,
- środków polerujących i past do drewna,
- środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali,
- proszków i past do szorowania.
24.52.Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję perfum, artykułów kosmetycznych i toaletowych:
- perfum i wód toaletowych,
- środków upiększających i do makijażu,
- preparatów ochronnych przed oparzeniami słonecznymi oraz środków do opalania,
- preparatów do manicure i pedicure,
- szamponów, lakierów do włosów, preparatów do ondulacji i wzmacniania włosów,
- środków do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włączając środki do pielęgnacji protez zębowych,
- środków do golenia,
- dezodorantów i soli do kąpieli,
- depilatorów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ekstraktów naturalnych środków aromatycznych i produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w
24.63.Z.
24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję prochu strzelniczego,
- produkcję ładunków miotających, kruszących i inicjujących,
- produkcję materiałów pirotechnicznych,
- produkcję ogni sztucznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji amunicji sklasyfikowanej w 29.60.Z.
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żelatyny i jej pochodnych, klejów i wyrobów klejących, włączając kleje oparte na kauczuku.
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24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,
- produkcję olejków żywicznych,
- produkcję aromatycznych wód destylowanych,
- produkcję kompozycji zapachowych do produkcji perfum lub żywności,
- produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji żywności i napojów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji syntetycznych środków zapachowych, sklasyfikowanej w 24.14.Z,
- produkcji perfum, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, sklasyfikowanej w 24.52.Z.
24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję błon i płyt fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów
światłoczułych, również do fotografii kolorowej,
- produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
- produkcję emulsji światłoczułych przeznaczonych do fotografii.
24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję niezapisanych nośników służących do rejestrowania dźwięku i obrazu,
- produkcję niezapisanych dysków i taśm magnetycznych, służących do rejestrowania danych informatycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nienaświetlonych nośników przeznaczonych do nagrywania filmów, sklasyfikowanej w 24.64.Z.
24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej

niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych wyrobów chemicznych:
- peptonu, pochodnych peptonu, innych substancji proteinowych i ich pochodnych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych,
- chemicznie modyfikowanych olejów i tłuszczów,
- materiałów chemicznych wykorzystywanych przy wykańczaniu tekstyliów i skóry,
- proszków i past wykorzystywanych do lutowania, lutowania twardego i spawania,
- preparatów wykorzystywanych do wytrawiania powierzchni metali,
- gotowych dodatków do cementu,
- węgla aktywnego, dodatków do olejów smarowniczych, gotowych przyspieszaczy wulkanizacji,
katalizatorów i pozostałych produktów chemicznych do zastosowań przemysłowych - preparatów
przeciwstukowych do paliw, preparatów przeciwzamarzających, roztworów do napędów i układów
hydraulicznych,
- odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych,
- atramentów i tuszy.
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24.70.Z Produkcja włókien chemicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych
innym procesom przędzenia,
- produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy o wysokiej wytrzymałości,
- produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub pasm.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przędzenia włókien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanego w 17.15.Z,
- produkcji nici do szycia z włókien sztucznych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 17.16.Z.
Podsekcja DH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Rodzaj wykorzystywanego surowca określa produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. Jednakże nie
wszystkie wyroby wykonane z tych surowców klasyfikuje się w tej podsekcji.
25.11.Z Produkcja ogumienia dla środków transportu
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję opon gumowych dla pojazdów, sprzętu, maszyn i pozostałych zastosowań:
- opon pneumatycznych,
- opon pełnych i amortyzatorów,
- produkcję dętek,
- produkcję wymiennych bieżników do opon, taśm do bieżnikowania opon, osłon zabezpieczających przed
chlapaniem itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji materiałów do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,
- naprawy i wymiany uszkodzonego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.
25.12.Z Bieżnikowanie opon
Podklasa ta obejmuje:
- bieżnikowanie opon.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 25.13.A,
- naprawy przebitego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.
25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych wyrobów z kauczuku naturalnego lub syntetycznego,
niewulkanizowanego lub utwardzanego:
- płyt, arkuszy, pasków, prętów, kształtowników profilowanych,
- tub, rur i węży,
- taśm przenośnikowych i pasów pędnych,
- lin, sznurów i nici gumowych,
- tkanin podgumowanych i gumowej przędzy,
- pierścieni i uszczelek gumowych,
- gumowych pokryć wałków,
- nadmuchiwanych materaców gumowych,
- materiałów do naprawy ogumienia i wyrobów gumowych,
- gumowych elementów ubiorów i gumowej odzieży (zgrzewanej "na szwach"),
- gumowych wykładzin podłogowych,
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-

gumowych wyrobów tekstylnych,
artykułów higienicznych z gumy: osłonek antykoncepcyjnych, odciągaczy do mleka, irygatorów itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji klejów i substancji klejących opartych na kauczuku, sklasyfikowanej w 24.62.Z,
- produkcji taśm i pasów do bieżnikowania, sklasyfikowanej w 25.11.Z,
- produkcji nadmuchiwanych łodzi i tratw, sklasyfikowanej w 35.12.Z,
- produkcji materaców z gumy piankowej niepokrytych materiałem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,
- odzyskiwania gum, sklasyfikowanego w 37.20.Z,
- produkcji ubrań z tkanin elastycznych, sklasyfikowanej w 18.22.A i 18.22.B,
- produkcji obuwia gumowego, sklasyfikowanej w 19.30.A,
- produkcji gumowych artykułów sportowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,
- produkcji gier i zabawek gumowych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.
25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję półfabrykatów z tworzyw sztucznych: płyt, arkuszy, bloków, folii, klisz, taśm itp.,
- produkcję wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych: plastykowych tub, rur, i węży, tulejek; pokryć rur i
węży.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tworzyw sztucznych w postaci surowej, sklasyfikowanej w 24.16.Z,
- produkcji plastykowych elementów optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,
- produkcji materaców z porowatych tworzyw sztucznych niepowleczonych materiałem, sklasyfikowanej w
36.15.Z.
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do pakowania towarów: kontenerów, skrzynek, beczek,
pudełek, puszek, tub, torebek, worków, kanistrów, gąsiorów, butelek itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb bagażowych, ręcznych toreb podróżnych i podobnych wyrobów z tworzyw sztucznych,
sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji wyrobów gumowych naturalnych lub syntetycznych, sklasyfikowanej w 25.13.Z,
- produkcji zbiorników dla budownictwa z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 25.23.Z,
- pakowania, sklasyfikowanego w 74.82.Z.
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa:
- drzwi, okien, ram, żaluzji, zasłon, listew przypodłogowych,
- zbiorników, rezerwuarów,
- podłóg, pokryć ściennych i sufitowych zarówno w rolkach jak i w formie płytek itp.,
- artykułów sanitarnych: wanien, kabin prysznicowych, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, spłuczek
itp.,
- produkcję budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów z gumy naturalnej i syntetycznej, sklasyfikowanej w 25.13.Z,
- produkcji linoleum i twardych wykładzin podłogowych wykonanych z materiałów innych niż tworzywo
sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

95

Wyjaśnienia

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów powszechnego użytku z tworzyw sztucznych: wyposażenia kuchennego, stołowego,
artykułów toaletowych,
- produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: nakryć głowy, izolacji, elementów oświetleniowych,
wyposażenia biur i szkół, elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, okuć meblowych, statuetek, pasów
transmisyjnych, taśm przenośnikowych,
- produkcję pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb podróżnych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji przyrządów medycznych i dentystycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- produkcji elementów optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z,
- produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.11.Z-36.14.A,
- produkcji materaców z porowatych tworzyw sztucznych niepokrytych materiałem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,
- produkcji wyrobów sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.40.Z,
- produkcji gier i zabawek z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji linoleum i twardych wykładzin podłogowych wykonanych z materiałów innych niż tworzywo
sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
Podsekcja DI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Podsekcja ta obejmuje:
- produkcję szkła w różnych postaciach, np.: szkła płaskiego, gospodarczego, włókien szklanych, szkła
technicznego,
- produkcję wyrobów ceramicznych, płytek ceramicznych i ceramiki budowlanej,
- produkcję cementu i gipsu (jako surowca i wyrobu finalnego),
- produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.
26.11.Z Produkcja szkła płaskiego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieobrobionych: tafli szklanych również zbrojonych, kolorowych i cieniowanych.
26.12.Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję szkła płaskiego profilowanego w arkuszach, obrobionego,
- produkcję hartowanego szkła bezpiecznego m.in. do pojazdów samochodowych i samolotów,
- produkcję warstwowego szkła bezpiecznego,
- produkcję luster, lusterek wstecznych ze szkła do pojazdów mechanicznych.
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26.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,
- produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.
26.14.Z Produkcja włókien szklanych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych:
- produkcję taśm i mat z włókien szklanych,
- produkcję cienkich arkuszy (woali) z włókien szklanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 17.25.Z,
- produkcji światłowodów do przesyłania zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,
- produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji obrazów ruchomych "na żywo": endoskopów,
oświetlaczy i przekaźników "obrazów na żywo", sklasyfikowanej w 33.40.Z.
26.15.Z Produkcja szkła technicznego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów szklanych do celów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,
- produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niepracujących
optycznie,
- produkcję wyrobów szklanych używanych jako sztuczna biżuteria,
- produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,
- produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,
- produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji strzykawek, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- produkcji elementów optycznych pracujących optycznie, sklasyfikowanej w 33.40.Z.
26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych artykułów gospodarstwa domowego oraz
ceramicznych wyrobów toaletowych,
- produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów ceramicznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji ceramicznej biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.
26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zlewów i pozostałych urządzeń sanitarnych z porcelany i porcelitu.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,
- produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.
26.23.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję izolatorów elektrycznych i ceramicznych osłon izolacyjnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.
26.24.Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i pozostałej do zastosowań przemysłowych.
26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję słojów i słoików ceramicznych oraz innych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub
przechowywania towarów,
- produkcję pozostałych wyrobów ceramicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,
- produkcji wyrobów ceramicznych budowlanych, sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.
26.26.Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,
- produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych:
- elementów izolujących ciepło z ziemi okrzemkowej,
- bloków, cegieł i brykietów ognioodpornych
- ogniotrwałych ceramicznych retort, tygli, dysz, rur itp.,
- produkcję wyrobów zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.
26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieogniotrwałych kafli, płytek ściennych, kostek, mozaiki itp.,
- produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.
26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieogniotrwałych materiałów budowlanych z gliny: produkcję cegły, dachówek, elementów
kominków, rur drenarskich, pokryw kablowych itp.,
- produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych przeznaczonych dla budownictwa, sklasyfikowanej w
26.26.Z,
- produkcji nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych, sklasyfikowanej w 26.30.Z.
26.51.Z Produkcja cementu
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając:
- produkcję cementu żużlowego i cementu superfosfatowego.
- produkcję cementu portlandzkiego,
- produkcję cementu glinowego.
Podklasa ta nie obejmuje :
- produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,
- produkcji cementu, zapraw i betonu ogniotrwałego, sklasyfikowanej w 26.26.Z,
- produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 26.61.A - 26.66.Z,
- produkcji gotowej mieszanki betonowej i zapraw murarskich, sklasyfikowanej w 26.63.Z i 26.64.Z.
26.52.Z Produkcja wapna
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,
- produkcję dolomitu wypalonego.
26.53.Z Produkcja gipsu
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan wapniowy, również barwionych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji gipsu dentystycznego sklasyfikowanej w 24.42.Z,
- produkcji wyrobów gipsowych, sklasyfikowanej w 26.6.
26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów betonowych lub ze sztucznego kamienia wykorzystywanych w budownictwie: cegieł,
pustaków, bloków, belek, płyt, słupów, rur, płyt chodnikowych itp.,
- produkcję prefabrykowanych elementów budowlanych z betonu lub ze sztucznego kamienia.
26.62.Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, płyt, belek, arkuszy, płytek.
26.63.Z Produkcja masy betonowej
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji cementów ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.
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26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku,
- produkcję suchego betonu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji zapraw ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.
26.65.Z Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina,
sitowie) związanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,
- produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym: płyt falistych, innych płyt,
wykładzin, dachówek, rur, tub, zbiorników, przepustów, odpływów, pojemników, elementów wyposażenia
wnętrz, ram okiennych itp.,
- produkcję wyrobów azbestowo-cementowych.
26.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych wyrobów z betonu, cementu, gipsu lub ze sztucznego kamienia: elementów
wyposażenia, rzeźb, wazonów, flakonów, płaskorzeźb, wyrobów artystycznych, donic itp.
26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamienia dla budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
- cięcie, formowanie i wykończanie kamieni dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania
nagrobków na cmentarzach itp.,
- produkcję kostek, płyt nawierzchniowych, krawężników, płyt i płytek chodnikowych itp. wyrobów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 14.11.Z,
- produkcji kamieni młyńskich, kamieni szlifierskich i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w 26.81.Z.
26.81.Z Produkcja technicznych wyrobów ściernych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów
ściernych włączając materiały ścierne na podłożu miękkim.
26.82.Z Produkcja pozostałych wyrobów z
niesklasyfikowana

mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przędzy i tkanin z minerałów niemetalicznych oraz artykułów z nich wykonanych: odzieży, nakryć
głowy, obuwia, powrozów, sznurka, papieru, filcu itp.,
- produkcję materiałów trących (ciernych) i niezamontowanych wyrobów z nich wykonanych na bazie
substancji mineralnych lub celulozy,
- produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych: wełny i waty żużlowej i podobnych materiałów z wełny
mineralnej; złuszczonego wermikulitu, podobnych materiałów termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych,
- produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych: z miki, miki aktywnej, torfu, grafitu (artykułów innych
niż elektryczne) itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji waty szklanej i artykułów z niej wykonanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z.
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Dział 27 PRODUKCJA METALI
Dział ten obejmuje:
- wytapianie i oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rud, surówki lub złomu przy zastosowaniu
procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
- wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez łączenie z czystymi metalami innych składników
chemicznych.
Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczenia, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest walcowany,
ciągniony i formowany w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów lub drutów. Ponadto, wyrób ten występuje
również w formie stopionej przeznaczonej do produkcji części i innych podstawowych wyrobów z metalu.
27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i innych formach podstawowych,
- produkcję stopów żelaza,
- produkcję półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej,
- produkcję wlewków i innych podstawowych form półproduktów ze stali nierdzewnej lub innej stali stopowej,
- produkcję kątowników, kształtowników i innych profili ze stali nierdzewnej i innej stali stopowej,
- produkcję sztab i prętów ze stali nierdzewnej lub innej stali stopowej,
- produkcję wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa i stali niestopowej,
- produkcji kątowników, kształtowników i innych profili z żeliwa lub stali niestopowej,
- produkcję sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej,
- produkcję kształtowników grodzicowych (ścianek szczelnych),
- produkcję szyn i pozostałych materiałów kolejowych.
27.21.Z Produkcja rur żeliwnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rur, przewodów rurowych, profili drążonych żeliwnych,
- produkcję złączy odlewanych z żeliwa ciągliwego i nieciągliwego o łączach gwintowych, kielichowych lub
kołnierzowych.
27.22.Z Produkcja rur stalowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rur bez szwu, poprzez walcowanie lub wytłaczanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco, ciągnienie na
gorąco lub na zimno,
- produkcję rur ze szwem,
- produkcję stalowych złączy rurowych:
- kołnierzy i kołnierzy płaskich z pierścieniami kutymi ze stali,
- złączy stalowych spawanych na styk,
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-

elementów gwintowanych i innych elementów ze stali,
łączników gumowych, kolanek, łuków.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rur bez szwu ze stali odlewanej odśrodkowo, sklasyfikowanej w 27.21.Z.
27.31.Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztab, prętów z żeliwa i stali, kształtowników, profili ze stali nierdzewnej i stopowej, poprzez
ciągnienie na zimno, szlifowanie lub złuszczanie.
Podklasa ta nie obejmuje:
- ciągnienia i przeciągania drutu, sklasyfikowanego w 27.34.Z.
27.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję walcowanych płaskich wyrobów stalowych, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w
postaci płaskich taśm, o szerokości nieprzekraczającej 600 mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno
płaskich wyrobów walcowanych na gorąco.
27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stalowych kształtowników poprzez formowanie w walcowniach lub składanie płaskich wyrobów
prasowanych.
27.34.Z Produkcja drutów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję drutów ze stali niestopowej, ze stali nierdzewnej i z pozostałej stali stopowej poprzez ciągnienie na
zimno lub rozciąganie.
27.41.Z Produkcja metali szlachetnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję podstawowych metali szlachetnych: produkcję i oczyszczanie bez obróbki plastycznej metali
szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna itp.,
- produkcję stopów metali szlachetnych,
- produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
- produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
- produkcję metali nieszlachetnych platerowanych złotem lub srebra platerowanego złotem,
- produkcję metali nieszlachetnych pokrytych platyną lub metalami z grupy platynowców oraz złota i srebra
pokrytych platyną lub platynowcami.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kopert do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 33.50.Z,
- produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.
27.42.Z Produkcja aluminium
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aluminium z tlenków glinu,
- produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,
- produkcję stopów aluminium,
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produkcję półproduktów aluminiowych w postaci proszków, sztab, prętów, profili, drutu, blach, folii, rur,
aluminiowych łączników do rur,
produkcję tlenków glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu,
produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania.

27.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
- produkcję ołowiu, cynku, cyny z rafinacji elektrolitycznej, odpadów lub złomu ołowiu, cynku, cyny,
- produkcję stopów ołowiu, cynku, cyny,
- produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny w postaci sztab, prętów, profili, rur, złączy rur, pyłu.
27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję miedzi z rud,
- produkcję miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,
- produkcję kamieni miedziowych.
27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stopów miedzi,
- produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
- produkcję półproduktów z miedzi: blach, sztab, prętów i profili, proszków i płatków, folii, rur, przewodów i
złączy.
27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,
- produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu,
chromu, manganu, niklu itp.,
- produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,
- produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,
- produkcję kamienia niklowego.
27.5

Odlewnictwo metali

Grupa ta obejmuje:
- wytwarzanie półproduktów i różnych części na zlecenie, zgodnie ze specyfikacją określoną przez
zleceniodawcę.
Grupa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wyrobów finalnych z metalu, np.:
- rur, przewodów rurowych, złącz rurowych z żeliwa, sklasyfikowanych w 27.21,
- grzejników, kotłów, wytwornic pary, sklasyfikowanych w 28.2 i 28.3,
- artykułów gospodarstwa domowego z żeliwa, sklasyfikowanych w 28.75.A.
27.51.Z Odlewnictwo żeliwa
Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo półproduktów z żeliwa,
- odlewnictwo części z żeliwa szarego,
- odlewnictwo części z żeliwa sferoidalnego,
- odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego wytwarzania wyrobów metalowych,
sklasyfikowanego w działach 27-36.
27.52.Z Odlewnictwo staliwa
Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo stalowych półproduktów,
- odlewnictwo części ze stali.
Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego wytwarzania wyrobów metalowych,
sklasyfikowanego w działach 27-36.
27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo półproduktów z aluminium, magnezu, tytanu, berylu, skandu i itru,
- odlewnictwo części z metali lekkich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego wytwarzania wyrobów metalowych,
sklasyfikowanego w działach 27-36.
27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo półproduktów na bazie miedzi i jej stopów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego wytwarzania wyrobów metalowych,
sklasyfikowanego w działach 27-36.
27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
Podklasa ta obejmuje:
- odlewnictwo części z metali ciężkich,
- odlewnictwo części z metali szlachetnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- odlewnictwa wykonywanego jako części procesu technologicznego wytwarzania wyrobów metalowych,
sklasyfikowanego w działach 27-36.
Dział 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I
URZĄDZEŃ
Dział ten obejmuje:
- wytwarzanie wyrobów wykonanych w całości z metalu, mających zazwyczaj charakter statyczny,
nieprzemieszczalny.
Dział ten nie obejmuje:
- łączenia, składania wyrobów z metalu (mających charakter statyczny, nieprzemieszczalny) w bardziej złożony
wyrób zawierający części ruchome i wraz z nimi działający, sklasyfikowanego w działach 29-36. Wyrób taki
zawiera czasem również elementy inne niż metalowe.
28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
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-

produkcję budynków prefabrykowanych z metalu, konstrukcji baraków, szklarni, modułowych elementów
pawilonów wystawowych oraz ich części.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,
- produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A,
- robót budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.
28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa,
- produkcję konstrukcji metalowych mostowych, słupów kratowych wież, elementów rusztowań, zapór, śluz,
przystani, doków, balustrad oraz ich części,
- produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla przemysłu, ze stali lub aluminium oraz ich części
(konstrukcji dla wielkich pieców, dla urządzeń dźwigowych i podnośnikowych i konstrukcji dla obsługi
maszyn i urządzeń itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,
- produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A.
28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
Podklasa ta obejmuje:
- instalowanie na miejscu przeznaczenia budynków metalowych i konstrukcji metalowych wykonywanych przez
firmę instalującą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- robót budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.
28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram, progów metalowych.
28.21.Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zbiorników, cystern, kadzi i podobnych pojemników metalowych o pojemności większej niż 300
litrów,
- produkcję pojemników metalowych dla przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek itp. o pojemności nieprzekraczającej 300
litrów, sklasyfikowanej w 28.71.Z,
- produkcji zbiorników i pojemników instalowanych na pojazdach, sklasyfikowanej w 34.20.Z,
- produkcji zbiorników i pojemników metalowych instalowanych na wagonach kolejowych, sklasyfikowanej w
35.20.A.
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28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję grzejników centralnego ogrzewania,
- produkcję kotłów centralnego ogrzewania oraz ich części,
- instalowanie, konserwacje i naprawy centralnego ogrzewania.
28.30.A Produkcja wytwornic pary
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary,
- produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych: skraplaczy, odzyskiwaczy, podgrzewaczy, kolektorów
i zasobników pary,
- produkcję reaktorów jądrowych,
- produkcję systemów rurowych wysokociśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych do kotłów
(generatorów pary) obejmującą projekty techniczno-konstrukcyjne wraz z montażem.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 28.22.Z,
- produkcji separatorów izotopów, sklasyfikowanej w 29.56.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.30.B.
28.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z
wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę
28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Podklasa ta obejmuje:
- kucie, wyciskanie na zimno lub profilowanie, prasowanie, wytłaczanie, tłoczenie i formowanie przez
walcowanie metalu,
- metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze
obróbki termicznej (spiekania) lub sprężania.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji proszków metali, sklasyfikowanej w dziale 27.
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Podklasa ta obejmuje:
- platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
- termiczną obróbkę metali,
- wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
- barwienie i grawerowanie,
- pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi: emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie plastykiem itp.,
- utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.
Podklasa ta nie obejmuje:
- pokrywania metali nieszlachetnych i pozostałych metali, metalami szlachetnymi, sklasyfikowanego w 27.41.Z,
- usług ekspresowych, sklasyfikowanych w 52.74.Z.
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28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Podklasa ta obejmuje:
- wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, doszlifowywanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie,
ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
- wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej,
- ogólną konserwację mechaniczną i naprawę maszyn.
28.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych: noży, włączając noże ząbkowane, topory rzeźnicze, tasaki,
widelce, łyżki, cedzaki, łopatki do podawania tortów oraz podobne wyroby kuchenne,
- produkcję różnorodnych wyrobów tnących:
- maszynek i ostrzy do golenia, brzytew,
- nożyczek i maszynek do strzyżenia włosów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ostrzy tnących do maszyn, sklasyfikowanej w 28.62.Z,
- produkcji naczyń stołowych, kuchennych, sklasyfikowanej w 28.75.A,
- produkcji wyrobów nożowniczych, naczyń stołowych i kuchennych wykonanych z metali szlachetnych,
sklasyfikowanej w 36.22.Z.
28.62.Z Produkcja narzędzi
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,
- produkcję narzędzi ręcznych (kleszcze, śrubokręty, wkrętaki itp.),
- produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie takich jak: łopaty, motyki,
sekatory,
- produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,
- produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, zarówno z napędem ręcznym jak i
mechanicznym, a także do obrabiarek: wierteł, przebijaków, matryc, noży frezarskich,
- produkcję imadeł, zacisków,
- produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 29.41.A.
28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i innych podobnych wyrobów dla stolarki
budowlanej, mebli, pojazdów itp.
28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żeliwnych lub stalowych pojemników o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów,
- produkcję wiader, puszek, kotłów, czerpaków.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pojemników i zbiorników o pojemności większej niż 300 litrów, sklasyfikowanej w 28.21.Z,
- produkcji pojemników metalowych dla przechowywania ciekłego lub sprężonego gazu, sklasyfikowanej w
28.21.Z.
28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję puszek, tubek wyciskanych i pudełek do produktów żywnościowych,
- produkcję przykrywek, korków i kapsli metalowych.
28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
- produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp.,
- produkcję gwoździ i pinezek.
28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,
- produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek,
- produkcję sprężyn:
- resorów piórowych, sprężyn zwojowych, sprężyn skręcanych,
- piór do resorów,
- produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 29.14.Z,
- produkcji sprężyn do zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 33.50.Z.
28.75.A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego oraz ich części:
- rondli, patelni i innych nieelektrycznych wyrobów stołowych i kuchennych np. maszynek, wyciskaczy,
szatkownic, odciągaczy soków, wygniatarek do warzyw i jarzyn,
- naczyń stołowych płaskich z metali nieszlachetnych,
- drobnych przedmiotów i akcesoriów kuchennych,
- metalowych szczotek do szorowania,
- produkcję wanien, zlewów, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów z metali nieszlachetnych.
28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję drobnych metalowych wyrobów do użytku biurowego,
- produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
- produkcję szabel, bagnetów, kordów, szpad i podobnych rodzajów broni oraz ich części oraz pochew do takiej
broni,
- produkcję śrub napędowych do statków,
- produkcję różnych wyrobów z metali nieszlachetnych:
- ochronnych nakryć głowy,
- zatrzasków, sprzączek, haków, klamerek,
- statuetek, ramek,
- tablic informacyjnych,
- produkcję medali i medalionów z metali.
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Dział 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział ten obejmuje:
− produkcję maszyn i urządzeń samodzielnie wykonujących czynności mechaniczne lub termiczne na
dowolnym materiale lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie
oraz produkcję elementów mechanicznych do tych maszyn i urządzeń, wytwarzających i transmitujących
energię, a także produkcję specjalistycznych części zapasowych,
− produkcję aparatów, urządzeń przytwierdzonych na stałe, ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych
w przemyśle, rolnictwie lub budownictwie oraz w wojsku i gospodarstwach domowych,
− produkcję broni i specjalistycznych urządzeń do transportu towarów lub pasażerów na określonym
obszarze.
Dział ten nie obejmuje:
− obróbki metali przeznaczenia ogólnego, sklasyfikowanej w dziale 28,
− produkcji aparatów, urządzeń kontrolnych, urządzeń informatycznych, instrumentów pomiarowych i
kontrolnych instalacji elektrycznych, sklasyfikowanej w działach 30-33,
− produkcji urządzeń transportowych przeznaczenia ogólnego, sklasyfikowanej w działach 34-35, produkcji
silników elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A
29.11.A Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
oraz działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego oraz części do nich, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych:
- silników do jednostek pływających i części do nich,
- silników kolejowych i części do nich,
- produkcję turbin i części do nich:
- turbin parowych i turbin poruszanych parą inną niż para wodna,
- turbin hydraulicznych, kół wodnych i regulatorów do nich,
- turbin gazowych,
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.11.B,
- produkcji turbin wiatrowych, sklasyfikowanej w 29.12.Z,
- produkcji zespołów prądotwórczych, sklasyfikowanej w 31.10.A,
- produkcji wyposażenia elektrycznego i elementów elektrycznych do silników spalania wewnętrznego,
sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji silników do pojazdów, samolotów lub motocykli, sklasyfikowanej w 34.10.A, 35.30.A,
- produkcji silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfikowanej w 35.30.A.
29.11.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z
wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrznych lub sprężarek wykorzystujących inne
gazy, turbosprężarek,
- produkcję pomp do cieczy niezależnie od tego czy są wyposażone w urządzenia pomiarowe,
- produkcję wyposażenia o napędzie hydraulicznym i pneumatycznym, silników poruszanych energią wiatru i
pozostałych silników i siłowników hydraulicznych i pneumatycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji hydraulicznych skrzyń biegów, sklasyfikowanej w 29.14.Z.
29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
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Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kurków i zaworów przemysłowych, włączając zawory regulacyjne i kurki wlotowe,
- produkcję kurków i zaworów sanitarnych,
- produkcję kurków i zaworów ogrzewczych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji zaworów z nieutwardzanej, wulkanizowanej gumy, szkła lub materiałów ceramicznych,
sklasyfikowanej w 25.13.Z, 26.15.Z i 26.24.Z,
- produkcji zaworów wlotowych i wydechowych do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w
34.30.A, 35.30.A,
- wykonywania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, sklasyfikowanego w dziale 45.
29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję łożysk tocznych, kulkowych, igiełkowych lub wałeczkowych oraz części do nich,
- produkcję wyposażenia do napędów mechanicznych:
- wałów i korb: wałków rozrządu, wałów korbowych, wahaczy itp.,
- osłon do łożysk oraz łożysk do wałów prostych,
- produkcję kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i pozostałych mechanizmów zmiany biegów,
- produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,
- produkcję kół zamachowych i kół pasowych,
- produkcję łańcuchów ogniwowych,
- produkcję elementów hydrauliki napędowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji łańcuchów, sklasyfikowanej w 28.74.Z,
- produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 31.62.A.
29.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pieców elektrycznych i pozostałych pieców przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do
spalania,
- produkcję palników piecowych,
- produkcję rusztów mechanicznych, rusztów zwykłych, palenisk, popielników itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nieelektrycznych pieców piekarskich, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 29.56.A,
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-

produkcji kuchenek domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
produkcji sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn: urządzeń dźwigowych, chwytakowych, ładujących lub rozładowujących napędzanych
ręcznie lub mechanicznie:
- bloków, wyciągów, wyciągarek, podnośników i przyciągarek,
- żurawi, dźwigów, ruchomych podnośników, suwnic itp.,
- wózków samobieżnych lub niesamobieżnych, niezależnie od tego, czy są wyposażone w podnośniki lub
chwytaki, stosowanych w zakładach przemysłowych,
- mechanicznych manipulatorów i robotów przemysłowych przeznaczonych specjalnie do podnoszenia,
chwytania, ładowania lub rozładowywania, przemieszczania ładunków,
- produkcję wind, schodów ruchomych, ruchomych chodników,
- produkcję przenośników, transporterów, podnośników hydraulicznych, wielokrążków, bramownic,
- konserwację i utrzymanie wind i schodów ruchomych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji przenośników i podnośników pracujących w trybie ciągłym używanych pod ziemią, sklasyfikowanej
w 29.52.A,
- produkcji mechanicznych koparek, ładowarek łopatowych, czerparek, sklasyfikowanej w 29.52.A,
- produkcji wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfikowanej w 29.56.A,
- produkcji żurawi pływających, żurawi kolejowych, dźwigów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.10.E,
35.11.A, 35.20.A,
- instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 45.31.C.
29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych
dla gospodarstw domowych
Podklasa ta obejmuje :
- produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,
- produkcję urządzeń klimatyzacyjnych,
- produkcję wymienników ciepła,
- produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji suszarni dla rolnictwa, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji chłodziarek i zamrażarek dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- instalowania urządzeń klimatyzacyjnych w mieszkaniach lub budynkach biurowych, sklasyfikowanego w
45.33.A.
29.24.A

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego
wyłączeniem działalności usługowej

przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń do mierzenia masy: wag domowych i sklepowych, pomostowych, wag do ważenia
ciągłego itp., z wyłączeniem wag laboratoryjnych,
- produkcję urządzeń filtrujących i oczyszczających ciecze,
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produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania, rozpylania cieczy lub proszków: gaśnic, pistoletów
natryskowych, urządzeń do czyszczenia strumieniem pary, materiałów ściernych i podobnych wytwarzających
strumień czynnika roboczego,
produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów: urządzeń napełniających butelki lub torebki,
zamykających, kapslujących, etykietujących itp.,
produkcję urządzeń do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,
produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego,
przemysłu produkującego napoje itp.,
produkcję gazogeneratorów,
produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn,
produkcję wirówek,
produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego
materiału,
produkcję automatów sprzedających towary.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.24.B,
- produkcji urządzeń do spryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A,
- produkcji urządzeń do walcowania metali lub szkła oraz walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 29.51.Z,
29.56.A,
- produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
- produkcji wentylatorów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji bardzo czułych wag do mierzenia ciężaru w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej
w 33.20.A.
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.31.Z Produkcja ciągników rolniczych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie,
- produkcję ciągników kierowanych przez pieszego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ciągników drogowych z możliwością dołączania naczep, sklasyfikowanej w 34.10.D.
29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kosiarek, włączając kosiarki trawnikowe,
- produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep rolniczych,
- produkcję maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawożenia i uprawy roślin: pługów, roztrząsaczy obornika,
siewników, bron itp.,
- produkcję maszyn żniwnych i do zbioru ziemiopłodów: kombajnów, pras zbierających, młocarni, sortowników,
kopaczek,
- produkcję dojarek mechanicznych,
- produkcję maszyn do opryskiwania i urządzeń zraszających (nawadniających) używanych w rolnictwie,
- produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych:
- maszyn wykorzystywanych przy chowie i hodowli zwierząt, włączając drób, w pszczelarstwie, przy
produkcji pasz,
- urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców, nasion, ziarna zbóż.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ręcznych narzędzi rolniczych, sklasyfikowanej w 28.62.Z,
- produkcji wózków, sklasyfikowanej w 29.22.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.32.B,
- produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,
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produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z.

29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
29.41.A Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
− produkcję narzędzi ręcznych z napędem pneumatycznym lub posiadających własny silnik,
− produkcję części do: przecinarek, narzędzi pneumatycznych, narzędzi ręcznych nieposiadających silnika
elektrycznego,
− produkcję części do narzędzi ręcznych posiadających silnik elektryczny.
29.41.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych
29.42.A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności
usługowej
Podklasa ta obejmuje:
− produkcję obrabiarek wielooperacyjnych (skrawarek) do obróbki metalu oraz innych obrabiarek do obróbki
metali, włączając pracujące w oparciu o laser itp.,
− produkcję specjalnych obrabiarek do obróbki metali, tj.: tokarki, frezarki, wytaczarki,
− produkcję części i osprzętu do obrabiarek służących do obróbki metalu.
29.42.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych
narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
29.43.A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
− produkcję obrabiarek do obróbki kamienia, drewna i innych podobnych twardych materiałów,
− produkcję pras służących do wytwarzania płyt pilśniowych i podobnych produktów,
− produkcję narzędzi do lutowania twardego i miękkiego, do spawania,
− produkcję maszyn i urządzeń do topnienia powierzchni i gorącego spryskiwania,
− produkcję uchwytów narzędziowych,
− produkcję uchwytów przedmiotów obrabianych do obrabiarek,
− produkcję płyt traserskich i innych specjalnych przyrządów do obrabiarek,
− produkcję części i oprzyrządowania do pilarek i pozostałych podobnych urządzeń,
− produkcję części i oprzyrządowania do sprzętu służącego do spawania.
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29.43.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi
mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn i urządzeń do obróbki metali na gorąco: konwertorów, urządzeń do odlewania, wlewnic,
kadzi odlewniczych,
- produkcję walcarek do metali i walców do tych walcarek.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji skrzynek formierskich, form (z wyłączeniem wlewnic) oraz maszyn do kształtowania form
odlewniczych, sklasyfikowanej w 29.56.A.
29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przenośników i podnośników stosowanych pod ziemią i pracujących w trybie ciągłym,
- produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do drążenia studni, szybów i tuneli,
- produkcję maszyn do obróbki minerałów poprzez przesiewanie, sortowanie i rozdzielanie itp.,
- produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,
- produkcję maszyn do prac ziemnych: buldożerów, spycharek skośnych, równiarek, niwelatorów, zgarniarek,
ładowarek łopatowych, maszyn samobieżnych, walców drogowych,
- produkcję kafarów, maszyn do wyciągania pali, rozściełaczy zaprawy i mas bitumicznych, maszyn do
układania nawierzchni betonowych itp.,
- produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, sklasyfikowanej w 29.22.Z,
- produkcji ciągników kołowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 34.10.D i 34.10.E,
- produkcji narzędzi do obróbki kamieni, włączając urządzenia do cięcia i oczyszczania kamieni,
sklasyfikowanej w 29.43.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.52.B,
- produkcji betoniarek na podwoziach samochodowych, sklasyfikowanej w 34.10.D.
29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i
budownictwa
29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję suszarni do produktów rolniczych,
- produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego: wirówek do mleka, maszyn i urządzeń do przetwórstwa
mleka (homogenizatorów, radiatorów), masielnic, maszyn i urządzeń do produkcji sera (homogenizatorów,
pras i urządzeń do formowania) itp.,
- produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego: wialni, przesiewaczy, odpylaczy, szczotkarek i
podobnych urządzeń; mlewników, kruszarek, podajników, przesiewaczy, oczyszczaczy otrąb, mieszarek,
łuszczarek,
- produkcję pras, tłoczni i zgniatarek stosowanych przy produkcji win, jabłeczników, soków owocowych itp.,
- produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów lub podobnych wyrobów:
produkcję pieców nieelektrycznych, mieszarek do ciast, dzielarek, formierek, krajarek pieczywa itp.,
- produkcję maszyn i urządzeń do ekstrakcji i przetwarzania tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych,
- produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej żywności: do produkcji wyrobów cukierniczych,
kakao, czekolady; do produkcji cukru, piwa, wyrobów spirytusowych, drożdży i koncentratów spożywczych;
do przetwórstwa mięsa, drobiu i jaj, owoców, orzechów, warzyw i ziemniaków; do przetwórstwa ryb,
skorupiaków lub innych produktów pochodzących z morza,
- produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do
żucia, tabaki,
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produkcję maszyn, które służą do przygotowywania żywności dla żywienia zbiorowego,
produkcję pozostałych maszyn do przemysłowego przetwarzania żywności i produkcji napojów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn i urządzeń do nalewania, pakowania i ważenia, sklasyfikowanej w 29.24.A,
- produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i innych płodów rolnych,
sklasyfikowanej w 29.32.A.
29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn dla przemysłu włókienniczego:
- maszyn do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien
chemicznych lub przędzy z włókien chemicznych,
- maszyn do przygotowywania naturalnych włókien tekstylnych: do odziarniania bawełny, targania bel,
rozwłókniania szmat, rozciągania, prania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzędzarek itp.,
- maszyn przędzalniczych: nawijarek, przędzarek,
- maszyn do przygotowywania przędzy: przewijarek, snowarek i podobnych maszyn,
- maszyn tkackich (krosien) wraz z krosnami ręcznymi,
- maszyn dziewiarskich,
- maszyn do produkcji sieci, koronek, oplotu, galonów, tiulu itp.,
- produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn włókienniczych: maszyn nicielicowych, żakardowych,
automatycznych mechanizmów wyłączających, mechanizmów zmieniających czółenka, wrzecion i skrzydełek
wrzecion itp.,
- produkcję maszyn do wykańczania tkanin:
- maszyn do prania, wybielania, farbowania, powlekania lub impregnowania tkanin,
- produkcję maszyn do nawijania, rozwijania, składania, cięcia lub ażurowania tkanin,
- produkcję maszyn pralniczych:
- maszyn do prasowania, włączając prasy prasowalnicze,
- maszyn do prania i suszenia z przeznaczeniem dla pralni odzieży,
- maszyn do czyszczenia odzieży na sucho,
- produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych maszyn,
- produkcję maszyn do wytwarzania lub wykańczania filcu lub materiałów nietkanych,
- produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego:
- maszyn do przygotowania, garbowania lub obróbki skór surowych lub skór wyprawionych,
- maszyn do produkcji lub naprawy obuwia lub innych wyrobów skórzanych ze skór wyprawionych
włączając futerkowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji kart z papieru lub tektury przeznaczonych do stosowania w maszynach Żakarda, sklasyfikowanej w
21.25.Z,
- produkcji maszyn do prasowania typu kalandrowego, sklasyfikowanej w 29.24.A,
- produkcji urządzeń wykorzystywanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 29.56.A,
- produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 29.71.Z.
29.55.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,
- produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,
- produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn do suszenia papieru, sklasyfikowanej w 29.56.A.
29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów:
pras do wytłaczania i formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon oraz pozostałych maszyn do
produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych,
produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich,
produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod
grafitowych, kredy do pisania, form odlewniczych do metali,
produkcję skrzynek formierskich do każdego materiału; matryc formierskich; wzorów formierskich; form,
produkcję różnorodnych maszyn specjalistycznych i wyposażenia: maszyn do montażu lamp elektrycznych i
elektronicznych, rur lub baniek szklanych; maszyn do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych,
włókien szklanych lub przędzy; maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, maszyn do wytwarzania lin itp.,
produkcję wirówkowych suszarek do odzieży,
produkcję suszarni do drewna, masy papierowej, papieru lub tektury.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn i urządzeń do obróbki twardych gum, tworzyw sztucznych lub szkła w procesie obróbki na
zimno, sklasyfikowanej w 29.43.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.56.B,
- produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 29.7.
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia
29.60.Z Produkcja broni i amunicji
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czołgów, wozów bojowych i pozostałych wozów bojowych, opancerzonych,
- produkcję broni artyleryjskiej i pocisków balistycznych,
- produkcję broni palnej i pneumatycznej,
- produkcję urządzeń służących do niszczenia lub obezwładniania celów, włączając ćwiczebne,
- produkcję amunicji,
- produkcję broni myśliwskiej, do uboju zwierząt, rakietnic, broni sportowej lub obronnej,
- produkcję bomb, granatów, rakiet, min, torped i podobnych wyrobów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji spłonek do nabojów, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 24.61.Z,
- produkcji szabel, szpad, bagnetów, sklasyfikowanej w 28.75.B,
- produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 34.10.E.
29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego: chłodziarek, zamrażarek, zmywarek do naczyń,
pralek, suszarek, odkurzaczy, froterek do podłóg, rozdrabniaczy odpadków, rozdrabniaczy i mieszarek
produktów spożywczych (mikserów),sokowirówek, otwieraczy do konserw, elektrycznych golarek i szczotek
do zębów, ostrzałek do noży, wentylatorów i okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych,
- produkcję urządzeń elektrotermicznych gospodarstwa domowego: podgrzewaczy wody, podgrzewaczy
pomieszczeń, podgrzewaczy gleby, elektrycznych kocy, suszarek do włosów, grzebieni, szczotek, urządzeń do
modelowania włosów; żelazek elektrycznych; grzejników domowych i grzejników z wentylatorem; kuchenek
mikrofalowych, kuchenek i piekarników elektrycznych, tosterów, patelni, ekspresów do kawy i herbaty,
frytkownic, opiekaczy, grilów, grzejników oporowych rusztów do smażenia i pieczenia, maszynek do golenia i
strzyżenia włosów z własnym silnikiem.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 29.54.Z,
- produkcji wirówkowych suszarek do odzieży, sklasyfikowanej w 29.56.A.
29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
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Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nieelektrycznych kuchenek domowych i sprzętu grzejnego: nieelektrycznych ogrzewaczy
pomieszczeń, kuchenek do gotowania, rusztów, pieców, podgrzewaczy wody, sprzętu do gotowania,
podgrzewaczy talerzy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji urządzeń do przyrządzania posiłków w gastronomii, sklasyfikowanej w 29.53.Z.
Dział 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
Dział ten obejmuje:
− produkcję maszyn do pisania (kserokopiarek, kas rejestrujących), urządzeń informatycznych (komputerów,
maszyn do przetwarzania tekstów) oraz ich instalację.
Dział ten nie obejmuje:
− konserwacji zainstalowanych urządzeń informatycznych, sklasyfikowanej w 72.50.Z,
− edycji programów użytkowych, sklasyfikowanej w 72.2,
− produkcji części elektronicznych, sklasyfikowanej w 32.10.Z.
Wynajem maszyn biurowych i komputerów należy klasyfikować w 71.33.Z, ale jeśli są one wynajmowane przez
producenta, należy to traktować jako formę sprzedaży produkcji.
30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ręcznych lub elektrycznych maszyn do pisania,
- produkcję maszyn do przetwarzania tekstów,
- produkcję hektografów lub powielaczy siatkowych, maszyn do adresowania oraz biurowych maszyn
drukarskich z podajnikiem arkuszy papieru,
- produkcję maszyn liczących, kas rejestrujących, pocztowych maszyn do frankowania, specjalistycznych
urządzeń do wydawania biletów i rezerwacji miejsc itp.,
- produkcję różnych maszyn i urządzeń biurowych: maszyn do sortowania, pakowania i liczenia pieniędzy;
bankomatów; maszyn do klejenia kopert i sortowania poczty; urządzeń do ostrzenia ołówków, maszyn
perforujących lub zszywających dokumenty itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sklasyfikowanej w 72.50.Z.
30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z mikrokomputerami:
- maszyn cyfrowych,
- maszyn analogowych,
- maszyn hybrydowych,
- produkcję urządzeń peryferyjnych:
- drukarek, terminali itp.,
- czytników magnetycznych lub optycznych,
- urządzeń do kopiowania danych na nośniki w formie zakodowanej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów elektronicznych do komputerów, sklasyfikowanej w 32.10.Z,
- produkcji gier elektronicznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- zakładania przewodów instalacji elektrycznej, sklasyfikowanego w 45.31.D,
- zakładania klimatyzacji pomieszczeń komputerowych, sklasyfikowanego w 45.33.A,
- analizy, projektowania i programowania systemów komputerowych, sklasyfikowanych w 72.2,
- konserwacji i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 72.50.Z.
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31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników prądu zmiennego,
- produkcję prądnic prądu zmiennego,
- produkcję silników uniwersalnych prądu zmiennego i prądu stałego,
- produkcję silników lub prądnic prądu stałego,
- produkcję zespołów prądotwórczych prądu stałego lub zmiennego,
- produkcję maszyn elektrycznych wirujących lub przetwornic statycznych,
- produkcję transformatorów elektrycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.10.B,
- produkcji prądnic samochodowych i rozruszników, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji diod, sklasyfikowanej w 32.10.Z.
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników
elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.A

Produkcja
aparatury
działalności usługowej

rozdzielczej

i

sterowniczej

energii elektrycznej, z wyłączeniem

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję aparatury elektrycznej do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do przyłączania
obwodów elektrycznych: produkcję przełączników, bezpieczników, ograniczników napięcia, ochronników
przeciwprzepięciowych, wtyczek, skrzynek przyłączeniowych, przekaźników, złączy, opraw oświetleniowych,
- produkcję tablic kontrolno - rozdzielczych, paneli, konsoli, szaf, pulpitów i pozostałych baz.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji drutu i taśmy do bezpieczników, sklasyfikowanej w 27.44.B,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.20.B,
- produkcji elektrod węglowych lub grafitowych, sklasyfikowanej w 31.62.A,
- produkcji tablic, paneli, konsoli itp. stosowanych w sieciach telefonicznych lub telegraficznych,
sklasyfikowanej w 32.20.A.
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury
rozdzielczej i sterowniczej
31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję izolowanych przewodów, kabli, taśm i pozostałych izolowanych przewodów niezależnie od tego,
czy są połączone złączami, czy też nie,
- produkcję kabli światłowodowych do transmisji zakodowanych danych: do zastosowań w telekomunikacji, do
sterowania, do transmisji danych i obrazów wideo, kabli koncentrycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nieizolowanych przewodów z metali nieżelaznych, sklasyfikowanej w 27.42.Z, 27.43.Z, 27.44.B,
27.45.Z,
- produkcji nieizolowanych lub izolowanych kabli metalowych nieprzewidywanych do wykorzystania jako
przewodniki elektryczności, sklasyfikowanej w 28.73.Z,
- produkcji wiązek przewodów elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji włókien optycznych lub kabli światłowodowych przeznaczonych dla celów endoskopii,
oświetleniowych, transmisji obrazów sklasyfikowanej w 33.40.Z.
31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję ogniw i baterii galwanicznych,
produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich.

31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję żarówek i lamp wyładowczych:
- promienników lampowych ultrafioletu lub podczerwieni,
- lamp łukowych,
- żarówek i lamp błyskowych itp.,
- produkcję lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych:
- żyrandoli, lamp stołowych, biurkowych, nocnych lub stojących na podłodze, włączając lampy
nieelektryczne i oprawy oświetleniowe,
- elektrycznych lamp przenośnych,
- reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków informacyjnych, podświetlonych wizytówek itp.,
- oświetlenia ulicznego i zewnętrznego,
- choinkowych zestawów oświetleniowych,
- produkcję reflektorów.
31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń zapłonu lub rozruchu w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania: iskrowników,
cewek zapłonowych, świec zapłonowych, prądnic rozruchowych, świec żarowych, rozruszników, prądnic do
pojazdów, generatorów, alternatorów, regulatorów napięcia itp.,
- produkcję elektrycznego wyposażenia oświetleniowego oraz do sygnalizacji wzrokowej lub dźwiękowej dla
motocykli i pojazdów mechanicznych: lamp, syren, sygnałów dźwiękowych itp.,
- produkcję wiązek przewodów elektrycznych,
- produkcję wycieraczek do szyb, urządzeń elektrycznych zapobiegających oszronieniu lub zamgleniu szyb, do
samochodów i motocykli,
- produkcję prądnic do rowerów.
31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności
usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego, bezpieczeństwa i regulacji ruchu pojazdów dla
autostrad, dróg i ulic, torów tramwajowych, szlaków kolejowych, szlaków wodnych śródlądowych, portów
morskich i lotniczych,
- produkcję różnorodnych urządzeń elektrycznych sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej: dzwonków, syren, tablic
świetlnych, alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych itp.,
- produkcję elektromagnesów, włączając sprzęgła elektromagnetyczne lub sprzęgła z magnesem stałym,
sprzęgła, hamulce, złącza, zaciski lub głowice podnoszące,
- produkcję elektrycznych izolatorów i opraw izolacyjnych, z wyłączeniem szklanych i ceramicznych,
- produkcję osprzętu izolacyjnego dla maszyn i urządzeń elektrycznych, z wyłączeniem ceramicznych i z
tworzyw sztucznych,
- produkcję elektrod węglowych lub grafitowych,
- produkcję rur dla przewodów elektrycznych oraz złączek do tych rur, głównie na bazie metalu połączonego z
materiałami izolacyjnymi,
- produkcję różnorodnych urządzeń elektrycznych: produkcję akceleratorów cząstek, generatorów sygnałów,
wykrywaczy min, detonatorów elektrycznych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji szklanych baniek do żarówek, sklasyfikowanej w 26.15.Z,
- produkcji ręcznych pistoletów natryskowych z napędem elektrycznym, sklasyfikowanej w 29.24.A,
- produkcji elektrycznych kosiarek do trawników, sklasyfikowanej w 29.32.A,
- produkcji golarek elektrycznych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.62.B,
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produkcji lamp elektronowych (włączając lampy z zimną katodą), sklasyfikowanej w 32.10.Z,
produkcji elektrycznych ręcznie obsługiwanych instrumentów medycznych i dentystycznych, sklasyfikowanej
w 33.10.A.
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31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów,
sklasyfikowanych w 31.10.B,
- wykonywania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanego w 45.31,
- instalowania sprzętu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego na drogach, torach kolejowych itp.,
sklasyfikowanego w 45.34.Z.
Dział 32 PRODUKCJA
SPRZĘTU
I URZĄDZEŃ
TELEKOMUNIKACYJNYCH

RADIOWYCH,

TELEWIZYJNYCH

I

Dział ten obejmuje:
− produkcję elementów elektronicznych do urządzeń nadawczych i transmisyjnych, odbiorników telewizyjnych i
radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu,
− produkcję urządzeń profesjonalnych i przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców,
− naprawy i instalacje sprzętu i urządzeń profesjonalnych.
Dział ten nie obejmuje:
− napraw sprzętu domowego, sklasyfikowanej w 52.7,
− instalacji anten i alarmów, kładzenia kabli, sklasyfikowanych w 45.3
32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lamp elektronowych z katodą zimną, gorącą lub fotokatodą: telewizyjnych lamp obrazowych
(kineskopów), lamp do kamer telewizyjnych, przetworników i wzmacniaczy obrazów, lamp mikrofalowych,
lamp odbiorczych i wzmacniających itp.,
- produkcję diod, tranzystorów i innych podobnych elementów półprzewodnikowych,
- produkcję światłoczułych elementów półprzewodnikowych, włączając ogniwa fotoelektryczne, w
szczególności pojedyncze ogniwa słoneczne,
- produkcję kryształów piezoelektrycznych,
- produkcję elektronicznych układów scalonych i mikroukładów: monolitycznych układów scalonych,
hybrydowych układów scalonych, mikroukładów i mikrozespołów, modułów tłoczonych, mikromodułów i
podobnych wyrobów,
- produkcję obwodów drukowanych,
- produkcję elektrycznych kondensatorów, włączając kondensatory do układów zasilających,
- produkcję oporników, włączając oporniki nastawne i potencjometry.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji grzejników oporowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,
- produkcji transformatorów, sklasyfikowanej w 31.10.A,
- produkcji przełączników, sklasyfikowanej w 31.20.A.
32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii
przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję urządzeń do transmisji telewizyjnej, włączając produkcję telewizyjnych nadajników
przekaźnikowych oraz nadajników dla telewizji przemysłowej,
- produkcję kamer telewizyjnych,
- produkcję urządzeń transmisyjnych dla rozgłośni radiowych,
- produkcję urządzeń transmisyjnych dla radiotelefonii: urządzeń nadawczych i odbiorczych, radiotelefonicznej
aparatury przekaźnikowej, radiotelefonów, innych przekaźników itp.,
- produkcję radiotelefonicznych urządzeń odbiorczych,
- produkcję urządzeń dla telefonii przewodowej: aparatów telefonicznych, faksów, central automatycznych i
nieautomatycznych, urządzeń teleksowych i dalekopisowych,

121

Wyjaśnienia

-

produkcję urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych, takich, jak: routery, pomosty, przejścia.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji części elektronicznych, sklasyfikowanej 32.10.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.20.B,
- instalowania kabli elektrycznych w budynkach, sklasyfikowanego w 45.31,
- naprawy telefonów komórkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych
i radiowych
Podklasa ta obejmuje:
- instalowanie systemów telekomunikacyjnych,
Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania kabli elektrycznych w budynkach, sklasyfikowanego w 45.31,
- naprawy telefonów komórkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.
32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i
obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odbiorników telewizyjnych, włączając monitory i projektory wideo,
- produkcję urządzeń do nagrywania i reprodukcji obrazu, włączając urządzenia nagrywająco-odtwarzające
(kamery wizyjne zespolone z magnetowidem i magnetofonem) oraz odtwarzacze i nagrywarki DVD,
- produkcję odbiorników radiowych,
- produkcję cyfrowych aparatów fotograficznych,
- produkcję magnetofonów szpulowych i pozostałych urządzeń rejestrujących dźwięk, włączając urządzenia
typu sekretarka telefoniczna, magnetofony kasetowe,
- produkcję urządzeń zapisujących dźwięk bez wzmacniacza (tzw. deck), gramofonów, odtwarzaczy
kasetowych, odtwarzaczy kompaktowych itp.,
- produkcję mikrofonów, głośników, słuchawek, słuchawek wkładanych do ucha, wzmacniaczy i zestawów
wzmacniających dźwięk,
- produkcję głowic do adapterów, głowic dźwiękowych, urządzeń rejestrujących dźwięk na płytach, konsol,
anten, anten przekaźnikowych, układów obracających antenę, przetworników kablowych, zwrotnic
antenowych, dekoderów telewizyjnych,
- produkcję urządzeń elektroakustycznych, takich jak: domofony, interkomy do przesyłania komend, urządzenia
do tłumaczeń symultanicznych, elektroniczne urządzenia do liczenia głosów przy głosowaniu, urządzenia
konferencyjne, przenośne systemy dźwiękowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wydawania i reprodukcji nagrań wcześniej zarejestrowanych na płytach, dyskach lub taśmach wideo, CD i
DVD, sklasyfikowanego w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z, 92.11.Z,
- produkcji niezapisanych nośników do rejestrowania dźwięku i obrazu oraz niezapisanych dysków i taśm
komputerowych, sklasyfikowanej w 24.65.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.30.B.
32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy domowego sprzętu radiowego i telewizyjnego oraz pozostałego sprzętu audiowizualnego,
sklasyfikowanej w 52.72.Z.
Dział 33

PRODUKCJA
INSTRUMENTÓW
MEDYCZNYCH,
OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW

Dział ten obejmuje:
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produkcję oprzyrządowania naukowego i technicznego, jak np.: aparaty elektro-diagnostyczne, urządzenia
awioniki (urządzenia do transportu powietrznego i w pomieszczeniach),
produkcję urządzeń fotograficznych i kinematograficznych,
produkcję urządzeń automatycznej kontroli procesów produkcyjnych,
produkcje artykułów użytku osobistego, np.: zegarków okularów itp.,
instalacje i naprawy urządzeń przemysłowych.

Dział ten nie obejmuje:
− naprawy artykułów użytku osobistego, sklasyfikowanej w 52.7.
33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli
medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję instrumentów i sprzętu medycznego, chirurgicznego, dentystycznego weterynaryjnego, np.:
elektrycznych urządzeń diagnostycznych (elektrokardiografy, ultrasonografy), wiertarek dentystycznych,
sterylizatorów, instrumentów okulistycznych, urządzeń nuklearnego rezonansu magnetycznego,
- produkcję strzykawek i igieł używanych w medycynie, luster, reflektorów, endoskopów itp.,
- produkcję urządzeń wykorzystujących promienie Rentgena, alfa, beta lub gamma używanych w medycynie lub
w weterynarii: lamp rentgenowskich, generatorów wysokiego napięcia, paneli sterujących, tablic kontrolnych,
monitorów itp.,
- produkcję mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii, stomatologii i weterynarii: stołów operacyjnych,
łóżek szpitalnych wyposażonych w różne mechanizmy, foteli dentystycznych,
- produkcję sprzętu do terapii mechanicznej, urządzeń do masażu, urządzeń do przeprowadzania testów
psychologicznych, urządzeń do terapii tlenowej i ozonowej, respiratorów, masek gazowych itp.,
- produkcję przyrządów ortopedycznych: kul, podpórek, balkoników, pasów i szyn chirurgicznych, protez
zębowych, protez kończyn i protez innych części ciała, aparatów słuchowych, stymulatorów serca, obuwia
ortopedycznego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 24.42.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.10.B,
- produkcji termometrów, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji szkieł korekcyjnych i opraw do nich, mikroskopów optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.
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33.10.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego,
włączając chirurgiczny

33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych
i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję czułych wag laboratoryjnych,
- produkcję przyrządów pomiarowych i zapisujących wyniki pomiarów lub do pomiarów matematycznych: łat
mierniczych i taśm geodezyjnych, sprawdzianów szczękowych, przyrządów pomiarowych itp.,
- produkcję mikroskopów - innych niż mikroskopy optyczne i urządzeń dyfrakcyjnych,
- produkcję przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych: oscyloskopów,
spektroskopów, przyrządów do pomiaru częstotliwości, natężenia, napięcia, oporności prądu itp.,
- produkcję przyrządów do pomiaru i kontroli wielkości nieelektrycznych: liczników i detektorów
promieniowania, przyrządów testujących i regulujących pracę silników pojazdów samochodowych itp.,
- produkcję urządzeń i przyrządów nawigacyjnych, meteorologicznych, geofizycznych i związanych z nimi
instrumentów i aparatów: przyrządów badawczo-pomiarowych, przyrządów i systemów wykorzystywanych w
oceanografii i hydrologii, sejsmografów, dalmierzy, automatycznych pilotów, sekstansów, ultradźwiękowych
przyrządów sondujących, lotniczych systemów nawigacyjnych, radarów, urządzeń do zdalnego sterowania
drogą radiową oraz urządzeń radiowych do nawigacji,
- produkcję liczników energii elektrycznej, wody, gazu, paliwa,
- produkcję przyrządów do testowania wytrzymałości mechanicznej materiałów,
- produkcję przyrządów i instrumentów do przeprowadzania analiz fizycznych lub chemicznych: polarymetrów,
fotometrów, refraktometrów, kalorymetrów, spektrometrów, mierników pH, wiskozymetrów, przyrządów do
badania napięcia powierzchniowego itp.,
- produkcję przyrządów i instrumentów do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych
parametrów cieczy i gazów: przepływomierzy, poziomowskazów, manometrów, liczników energii cieplnej itp.,
- produkcję różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów lub urządzeń pomiarowych, kontrolnych i
testujących: hydrometrów, termometrów, barometrów, obrotomierzy, taksometrów, krokomierzy, tachometrów,
urządzeń mierzących równowagę, wag, stanowisk badawczych, komparatorów itp.,
- produkcję optycznych przyrządów i instrumentów pomiarowo – kontrolnych: instrumentów i systemów
wspomagania nawigacji powietrznej, przyrządów radiolokacyjnych oraz aparatów radiowych wspomagających
nawigację.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pomp posiadających wmontowane urządzenia pomiarowe, sklasyfikowanej w 29.12.Z,
- produkcji instrumentów medycznych i chirurgicznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.20.B,
- produkcji sprzętu sterującego procesami technologicznymi w przemyśle, sklasyfikowanej w 33.30.Z,
- produkcji lornetek, optycznych przyrządów jednoobiektywowych i innych podobnych przyrządów optycznych,
sklasyfikowanej w 33.40.Z,
- produkcji mikroskopów optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.
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33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie i montowanie systemów do ciągłego sterowania procesami przemysłowymi,
- projektowanie i montowanie zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, w skład których wchodzą różne
maszyny, podajniki i scentralizowany system sterowania.
33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elementów optycznych oprawionych lub nieoprawionych:
- nieszklanych i nieobrobionych elementów optycznych,
- pryzmatów, soczewek, szkieł optycznych, kolorowych filtrów ze szkła, elementów polaryzujących itp. ze
szkła lub innych materiałów,
- włókien światłowodowych i kabli światłowodowych do przesyłania obrazów "na żywo": endoskopów,
oświetlaczy, przekaźników obrazów "na żywo",
- szkieł do okularów i szkieł kontaktowych,
- oprawek do okularów, oprawek ze szkłami, niezależnie od tego czy szkła są pracujące optycznie:
okularów przeciwsłonecznych, okularów ochronnych, okularów korekcyjnych itp.,
- produkcję instrumentów optycznych:
- mikroskopów optycznych, wyposażenia dla mikrofotografii i mikroprojekcji, szkieł powiększających,
lup, lup tkackich itp.,
- lornetek, lunet astronomicznych, celowników teleskopowych i teleskopów obserwacyjnych,
instrumentów astronomicznych itp.,
- laserów, itp., z wyłączeniem diod laserowych,
- produkcję sprzętu fotograficznego i kinematograficznego:
- aparatów fotograficznych,
- projektorów, powiększalników i pomniejszalników fotograficznych,
- lamp wyładowczych (elektronicznych) i pozostałych urządzeń błyskowych,
- urządzeń i wyposażenia dla laboratoriów fotograficznych i kinematograficznych, urządzeń do projekcji
światła poprzez maski na światłoczułe materiały półprzewodnikowe, ekranów projekcyjnych,
- naprawę profesjonalnego sprzętu fotograficznego i instrumentów optycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów fotochemicznych, sklasyfikowanej w 24.64.Z,
- produkcji nieobrobionych elementów optycznych ze szkła, sklasyfikowanej w 26.15.Z,
- produkcji kabli światłowodowych do transmisji zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,
- produkcji żarówek do fotograficznych lamp błyskowych, sklasyfikowanej w 31.50.Z,
- produkcji kamer telewizyjnych, sklasyfikowanej w 32.20.A,
- produkcji mikroskopów innych niż mikroskopy optyczne, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji instrumentów optycznych do pomiaru i aparatów kontroli, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji cyfrowych aparatów fotograficznych, sklasyfikowanej w 32.30.A.
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33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zegarów i zegarków wszelkich typów, włączając mechanizmy zegarowe montowane na płytach
czołowych urządzeń; obudowy do zegarów i zegarków, z kopertami z metali szlachetnych; mechanizmy
zegarowe wszelkich typów dla zegarów i zegarków,
- produkcję urządzeń rejestrujących czas, urządzeń do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania
zarejestrowanych przedziałów czasowych, np. parkometrów, sterujących urządzeń zegarowych, wyłączników
czasowych i pozostałych urządzeń wyzwalających,
- produkcję części do zegarów i zegarków, np.: sprężyn, kamieni, tarcz z podziałką, wskazówek, metalowych
pasków i bransolet, mostków, płyt i pozostałych części.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- naprawy zegarków, zegarów i biżuterii, sklasyfikowanych w 52.73.Z.
34.10.A

Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach
samochodowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym do pojazdów samochodowych,
- produkcję silników motocyklowych.
34.10.B Produkcja samochodów osobowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samochodów osobowych z silnikiem spalinowym z zapłonem iskrowym,
- produkcję samochodów osobowych z samoczynnym zapłonem (wysokoprężne lub średnioprężne),
- produkcję samochodów do przewozu osób pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.
34.10.C Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.20.A.
34.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samochodów nieosobowych: dostawczych, ciężarowych, ciągników przystosowanych do poruszania
się po wszystkich typach dróg z możliwością dołączania naczep, samochodów samowyładowczych
przystosowanych do wszystkich typów dróg itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ciągników dla rolnictwa i przemysłu, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 29.52.A,
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,
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produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,
konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.

34.10.E Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pozostałych pojazdów samochodowych:
- pojazdów śnieżnych, wózków golfowych, pojazdów-amfibii,
- samochodów pożarniczych, śmieciarek, pojazdów opancerzonych oraz samochodów specjalnych do
transportu pieniędzy, kosztowności itp.,
- samochodów przeznaczonych do pracy poza drogami publicznymi oraz do celów specjalnych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.
34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nadwozi dla pojazdów samochodowych, włączając kabiny do tych pojazdów,
- produkcję wyposażenia nadwozi pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
- produkcję przyczep i naczep:
- cystern samochodowych,
- przyczep kempingowych itp.,
- produkcję kontenerów przystosowanych do przewozu przez jeden lub więcej środków transportu,
- produkcję części przyczep i naczep oraz innych pojazdów bez napędu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w rolnictwie, sklasyfikowanej w
29.32.A.
34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję różnorodnych części i wyposażenia do pojazdów samochodowych: hamulców, skrzyń biegów, osi,
kół, amortyzatorów, chłodnic, tłumików, rur wydechowych, katalizatorów, sprzęgieł, kierownic, kolumn i
przekładni do układu kierowniczego,
- produkcję zaworów wlotowych i wydechowych do silników spalania wewnętrznego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji akumulatorów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.40.Z,
- produkcji wyposażenia elektrycznego dla pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w
34.30.B,
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20.A.
34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych, drzwi, zderzaków oraz akcesoriów do nadwozi
pojazdów samochodowych.
35.11.A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
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produkcję statków komercyjnych: statków pasażerskich, promów, statków handlowych, tankowców itp.,
produkcję okrętów wojennych,
produkcję łodzi rybackich,
produkcję poduszkowców,
produkcję pływających lub zanurzonych platform wiertniczych,
produkcję konstrukcji pływających: doków pływających, pontonów, grodzi izolacyjnych, przystani
pływających, pław, zbiorników pływających, boi, latarni, barek itp.,
produkcję pogłębiarek, lodołamaczy i innego specjalistycznego sprzętu pływającego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w 28.75.B,
- produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 29.11.A,
- produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji amfibii, sklasyfikowanej w 34.10.E,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.11.B,
- produkcji łodzi nadmuchiwanych, tratew, sklasyfikowanej w 35.12.Z.
35.11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji
pływających

statków, platform i konstrukcji

Podklasa ta obejmuje:
- generalną odbudowę oraz przebudowę statków obejmującą zwiększenie ich długości lub dokonanie istotnych
zmian w ich budowie,
- naprawę, konserwację statków.
Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanej w 35.12.Z,
- złomowania statków, sklasyfikowanego w 37.10.Z.
35.12.Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nadmuchiwanych jednostek pływających,
- produkcję łodzi żaglowych wyposażonych w silnik lub nie,
- produkcję łodzi motorowych,
- produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych: kajaków, czółen, skifów,
- naprawę, konserwację i przebudowę łodzi wycieczkowych i sportowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w 29.11.A,
- produkcji desek surfingowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z.
35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z
wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznych i dieslowskich lokomotyw kolejowych,
- produkcję pojazdów kolejowych lub tramwajowych z własnym napędem, furgonów, lokomotyw towarowych,
wozów do konserwacji i utrzymania trakcji (taboru technicznego),
- produkcję taboru kolejowego i tramwajowego bez własnego napędu: wagonów pasażerskich, towarowych,
cystern, wagonów samowyładowczych, wagonów warsztatowych, dźwigów kolejowych, tendrów itp.,
- produkcję wyspecjalizowanych części do lokomotyw kolejowych i tramwajowych lub taboru kolejowego:
wózków zwrotnych, osi i kół, hamulców i części do hamulców, haków i elementów sprzęgających, zderzaków i
ich części; amortyzatorów; podwozi do lokomotyw i wagonów; nadwozi, zbiorników metalowych; szkieletów
konstrukcyjnych wagonów i lokomotyw; połączeń korytarzowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji szyn surowych, sklasyfikowanej w 27.10.Z,
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produkcji silników i turbin, sklasyfikowanej w 29.11.A,
produkcji silników elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A,
produkcji elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji bezpieczeństwa i do kontroli ruchu, sklasyfikowanej w
31.62.A,
działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.20.B.

35.20.B

Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji,
tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego

remontów lokomotyw kolejowych,

35.30.A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów, samolotów używanych przez siły zbrojne,
samolotów sportowych i do innych zastosowań,
- produkcję helikopterów,
- produkcję szybowców i lotni,
- produkcję sterowców i balonów,
- produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych,
stacji orbitalnych, promów kosmicznych,
- produkcję elementów pojazdów tej klasy:
- podzespołów podstawowych, takich jak: kadłuby ze zbiornikami paliwa, usterzenia, drzwi, elementy
sterujące, podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,
- śmigieł, wirników helikopterów i łopat do tych wirników,
- silników i napędów typowych dla samolotów,
- części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych,

129

Wyjaśnienia

-

produkcję urządzeń do wypuszczania podwozi samolotów, urządzeń do wychwytywania samolotów na
pokładach lotniskowców itp.,
produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 17.40.A,
- produkcji bojowych rakiet balistycznych, sklasyfikowanej w 29.60.Z,
- produkcji elementów układu zapłonowego i innych części elektrycznych do silników wewnętrznego spalania,
sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji instrumentów wykorzystywanych w samolocie, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji wspomagających systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.30.B.
35.30.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i
silników lotniczych
Podklasa ta nie obejmuje:
- usług portów lotniczych sklasyfikowanych w 63.23.A,
- drobnych napraw i konserwacji statków powietrznych, sklasyfikowanych w 63.23.C.
35.41.Z Produkcja motocykli
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy,
- produkcję przyczep motocyklowych bocznych,
- produkcję części i akcesoriów do motocykli i przyczep.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji silników motocyklowych, sklasyfikowanej w 34.10.A,
- produkcji części do silników motocyklowych, sklasyfikowanej w 34.30.A,
- produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 35.42.Z,
- produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 35.43.Z.
35.42.Z Produkcja rowerów
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rowerów nieposiadających silników pomocniczych i pozostałych rowerów, włączając rowery
trzykołowe,
- produkcję części i akcesoriów do rowerów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 35.41.Z,
- produkcji dziecięcych rowerków trzykołowych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.
35.43.Z Produkcja wózków inwalidzkich
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wózków inwalidzkich posiadających lub nieposiadających silnika,
- produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich.
35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
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produkcję taczek, wózków bagażowych, ręcznych wózków na zakupy itp.,
produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wózków stosowanych w zakładach przemysłowych, sklasyfikowanej w 29.22.Z.
Dział

36

PRODUKCJA
MEBLI;
DZIAŁALNOŚĆ
NIESKLASYFIKOWANA

PRODUKCYJNA,

GDZIE

INDZIEJ

Dział ten obejmuje:
− naprawę mebli, instrumentów muzycznych, profesjonalnego sprzętu sportowego, urządzeń kręgli
automatycznych itp.
Dział ten nie obejmuje:
− naprawy zegarów i zegarków i biżuterii, sklasyfikowanej w 52.73.Z.
36.11.Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i mieszkań z dowolnego materiału,
- produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp. z dowolnego materiału,
- produkcję krzeseł i siedzeń z dowolnego materiału do pojazdów,
- produkcję sof, rozkładanych kanap,
- produkcję krzeseł i innych siedzeń ogrodowych,
- wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w
33.10.A.
36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych, lad, półek,
- produkcję mebli biurowych,
- produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,
- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w
33.10.A.
36.13.Z Produkcja mebli kuchennych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mebli stanowiących wyposażenie kuchni, metalowych, drewnianych oraz z innych materiałów.
36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 31.50.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 36.14.B.
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36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
Podklasa ta obejmuje:
- lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli,
- restaurowanie i renowację mebli.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli przeznaczonych do siedzenia,
sklasyfikowanego w 36.11.Z
36.15.Z Produkcja materaców
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stelaży do materaców,
- produkcję materaców:
- produkcję materaców sprężynowych lub z innym wzmocnieniem,
- produkcję niepokrytych materiałem materaców z gumy piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji poduszek, pufów, podkładek, kołder, sklasyfikowanej w 17.40.A,
- produkcji materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 25.13.Z.
36.21.Z Produkcja monet
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję monet, włączając monety obiegowe, z metali szlachetnych lub innych metali.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji medali i medalionów z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 28.75.B,
- produkcji medali i medalionów z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 36.22.Z.
36.22.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obrobionych pereł,
- produkcję szlifowanych kamieni szlachetnych i półszlachetnych; uwzględnia się tu także szlifowane kamienie
szlachetne przemysłowe i syntetyczne lub rekonstrukcję kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
- produkcję diamentów, włączając diamenty przemysłowe, pył i piasek z naturalnych lub syntetycznych kamieni
szlachetnych lub półszlachetnych,
- produkcję biżuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub
z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, lub jako połączenie metali szlachetnych z kamieniami
szlachetnymi lub półszlachetnymi, lub innymi materiałami np. z perłami naturalnymi lub sztucznymi,
- produkcję wyrobów złotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami
szlachetnymi: zastaw stołowych, wyposażeń mieszkań, artykułów toaletowych, przyborów biurowych i
gabinetowych, przedmiotów przeznaczonych do celów religijnych itp.,
- produkcję medali.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych metalami szlachetnymi, sklasyfikowanej w dziale 28,
- grawerowania wyrobów z metali szlachetnych, sklasyfikowanego w 28.51.Z,
- produkcji kopert i pasków metalowych do zegarków, sklasyfikowanej w 33.50.Z,
- produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.
36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję instrumentów strunowych,
- produkcję klawiszowych instrumentów strunowych, włączając pianina automatyczne,
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produkcję klawiszowych organów piszczałkowych, włączając fisharmonie i pozostałe podobne instrumenty
klawiszowe z piszczałkami metalowymi,
produkcję akordeonów i podobnych instrumentów, włączając harmonijki ustne,
produkcję instrumentów dętych,
produkcję instrumentów perkusyjnych,
produkcję elektronicznych instrumentów muzycznych,
produkcję szaf grających, pozytywek, katarynek,
produkcję instrumentów muzycznych, pozostałą,
produkcję części i akcesoriów do instrumentów muzycznych: metronomów, kamertonów, stroików, talerzy,
piszczałek, stojaków do nut, płyt, wałków i innych przedmiotów do automatycznych instrumentów
mechanicznych itp.,
produkcję gwizdków, fanfar i pozostałych dętych urządzeń sygnalizacyjnych,
naprawę i konserwację instrumentów muzycznych i dętych urządzeń sygnalizacyjnych,
renowację oraz instalowanie organów i podobnych instrumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydawania i reprodukcji wcześniej nagranych kaset, taśm, płyt CD i DVD z zarejestrowanym dźwiękiem i
obrazem, sklasyfikowanych w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z i 92.11.Z,
- produkcji mikrofonów, wzmacniaczy, głośników, słuchawek i pozostałych podobnych urządzeń,
sklasyfikowanej w 32.30.A,
- produkcji gramofonów, magnetofonów i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w 32.30.A,
- produkcji instrumentów - zabawek muzycznych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- strojenia fortepianów, sklasyfikowanego w 52.74.Z.
36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję artykułów i sprzętu do uprawiania sportów, gier sportowych na otwartym powietrzu i w
pomieszczeniach:
- piłek twardych, miękkich i nadmuchiwanych,
- rakiet, kijów golfowych i maczug (rekwizyty gimnastyczne),
- nart, wiązań i kijków do nart,
- desek surfingowych, nart wodnych,
- sprzętu używanego w wędkarstwie sportowym, włączając siatki do połowów,
- sprzętu myśliwskiego, sprzętu do wspinaczek górskich itp.,
- skórzanych rękawic sportowych i sportowych kasków ochronnych,
- basenów do pływania i kąpieli itp.,
- łyżew, łyżew łącznie z butami, wrotek itp.,
- łuków i kusz,
- produkcję sprzętu gimnastycznego i atletycznego, stosowanego w klubach fitness.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji żagli do łodzi, sklasyfikowanej w 17.40.A,
- produkcji odzieży sportowej, sklasyfikowanej w dziale 18,
- produkcji wyrobów rymarskich, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,
- produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 29.60.Z,
- produkcji pojazdów sportowych innych niż sanki i tobogany, sklasyfikowanej w działach 34 i 35,
- produkcji łodzi, sklasyfikowanej w 35.12.Z,
- produkcji stołów bilardowych i sprzętu do gry w kręgle, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji pejczów, biczów i sprzętu do jazdy konnej, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
36.50.Z Produkcja gier i zabawek
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lalek, ubiorów i akcesoriów do lalek,
- produkcję zabawek-zwierząt,
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produkcję zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki trzykołowe,
produkcję instrumentów muzycznych - zabawek,
produkcję artykułów do gier towarzyskich,
produkcję kart do gry,
produkcję tablic do gry w strzałki, automatów do gry, stołów bilardowych, gier automatycznych i specjalnych
stołów dla kasyn itp. urządzeń automatycznych kręgielni,
produkcję gier elektronicznych: gier wideo, szachów itp.,
produkcję modeli o zmniejszonej skali i podobnych modeli rekreacyjnych, kolejek elektrycznych, zestawów do
montażu takich modeli itp.,
produkcję układanek (puzzli) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 35.42.Z,
- produkcji artykułów wykorzystywanych podczas festiwali, karnawałów i pozostałych imprez, sklasyfikowanej
w 36.63.Z,
- edycji oprogramowania do gier komputerowych, sklasyfikowanej w 72.21.Z.
36.61.Z Produkcja sztucznej biżuterii
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztucznej biżuterii z dowolnego materiału.
36.62.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mioteł i szczotek, włączając szczotki będące elementami składowymi maszyn, ręczne mechaniczne
szczotki do zamiatania podłóg, zmiotki i zmywaki do odkurzania, wykonane z piór, pędzle malarskie, pędzle
ławkowe i wałkowe, wałki gumowe i inne pędzle,
- produkcję szczotek do butów i ubrań.
36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję piór i ołówków wszelkich typów, mechanicznych i niemechanicznych,
- produkcję wkładów grafitowych do ołówków,
- produkcję pieczątek: datowników, numeratorów, ręcznych urządzeń do drukowania lub wytłaczania naklejek,
etykiet, drukarek ręcznych, gotowych taśm nasączonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do
pieczętowania,
- produkcję wózków dziecięcych,
- produkcję parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, pejczów, biczów, guzików, zatrzasków, napów,
suwaków,
- produkcję zapalniczek i zapałek,
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produkcję artykułów osobistego użytku: fajek, grzebieni, spinek do włosów, spryskiwaczy i rozpylaczy do
perfum, termosów i pozostałych naczyń próżniowych do użytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych
bród, sztucznych rzęs,
produkcję karuzel, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń tego rodzaju,
produkcję linoleum i pozostałych utwardzonych pokryć podłogowych niewykonanych z tworzyw sztucznych,
produkcję rozmaitych artykułów: świec, cienkich świeczek i podobnych artykułów, sztucznych kwiatów,
owoców i liści, artykułów -niespodzianek (dziwnych zabawek), przetaków, sit, manekinów wystawowych itp.,
działalność związaną z wypychaniem zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji knotów do zapalniczek, sklasyfikowanej w 17.54.Z.
Dział 37PRZETWARZANIE ODPADÓW
Dział ten obejmuje przetwarzanie odpadów i złomu oraz pozostałych artykułów, używanych lub nieużywanych, na
surowce wtórne. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przekształcenie mechaniczne lub chemiczne.
Charakterystyczne jest to, że produkt wejściowy zawierający, posortowane lub nie, odpady lub złom, jest
nieprzydatny do bezpośredniego użytkowania w przetwórstwie przemysłowym, podczas gdy produkt wyjściowy
nadaje się do bezpośredniego użycia w procesie produkcji przemysłowej.
Surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, złomu lub pozostałych artykułów, powinny być
traktowane jak wyroby pośrednie. Wyroby te posiadają wartość, jednakże nie należy ich traktować jako nowy
produkt końcowy.
Dział ten nie obejmuje:
− produkcji nowych wyrobów finalnych wytworzonych na bazie surowców wtórnych (pochodzących lub nie z
własnej produkcji), sklasyfikowanej w działach 14-36,
− sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włączając gromadzenie, sortowanie, oddzielanie, demontaż wyrobów
zużytych, zwłaszcza samochodów, w celu odzyskania części, które mogą być ponownie użyte; ponowne
pakowanie, składowanie i dostarczanie, ale bez przemysłowego przetwarzania, sklasyfikowanych w działach
50, 51, 52,
− sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w dziale 51 i 52.50.Z,
− przetwarzania odpadów w celu ich likwidacji lub ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym,
sklasyfikowanego w dziale 90.
37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
Podklasa ta obejmuje:
− przetwarzanie metalowych odpadów, włączając złom na surowce wtórne; proces przetworzenia mechanicznego
lub chemicznego obejmuje przykładowo:
− mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, takich jak stare samochody, niesprawne pralki, stare
rowery itp. i późniejsze ich sortowanie, po uprzednim usunięciu z nich substancji i materiałów
niebezpiecznych,
− mechaniczne zmniejszanie dużych elementów żelaznych, takich jak wagony kolejowe,
− likwidację i złomowanie statków,
− cięcie odpadów metalowych, złomowanych samochodów itp.
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Podklasa ta nie obejmuje:
− produkcji nowego metalu oraz nowego produktu finalnego z metalu powstałego z surowców wtórnych
(pochodzących lub nie z produkcji własnej), sklasyfikowanej w działach 27 i 28,
− demontażu samochodów, kasacji maszyn lub komputerów w celu odzyskania części, które mogą być
ponownie wykorzystane oraz sprzedaży używanych części zamiennych, sklasyfikowanych w działach 50, 51 i
52,
− usuwania zużytych wyrobów takich, jak zamrażarki, w celu usunięcia odpadów niebezpiecznych,
sklasyfikowanego w dziale 90.
37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
Podklasa ta obejmuje:
− przetwarzanie niemetalowych odpadów na surowce wtórne; proces przetworzenia obejmuje przykładowo:
− odzyskiwanie gumy, np. ze zużytych opon, w celu wytworzenia surowców wtórnych,
− sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowców wtórnych do produkcji rur,
doniczek do kwiatów, palet itp.,
− przetwarzanie (poprzez: oczyszczanie, stapianie, zgniatanie) na granulat odpadów z tworzyw sztucznych i
gumy,
− odzyskiwanie produktów chemicznych z odpadów chemicznych,
− zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,
− zgniatanie, czyszczenie i sortowanie innych odpadów, takich jak odpady z rozbiórki, w celu uzyskania
surowców wtórnych,
− tłuczenie i miażdżenie mechaniczne odpadów pochodzących z konstrukcji, rozbiórki domów (w tym drewna),
asfaltu,
− przetwarzanie zużytych olejów i tłuszczy spożywczych na surowce wtórne wykorzystywane przy produkcji
pasz dla zwierząt,
− przetwarzanie pozostałych odpadów, włączając odpadki spożywcze na surowce wtórne.
Podklasa ta nie obejmuje:
− produkcji nowego produktu finalnego powstałego z surowców wtórnych (pochodzących lub nie z produkcji
własnej), np.: przędzy z szarpanki rozwłóknionej, produkcji pulpy papierowej z makulatury czy bieżnikowania
opon, sklasyfikowanej w działach 14-36,
− przetwarzania odpadów spożywczych w celu produkcji żywności, sklasyfikowanego w dziale 15,
− przetwarzania odpadów pochodzących z uboju zwierząt w celu produkcji pasz dla zwierząt, sklasyfikowanego
w 15.7,
− przetwarzania paliw jądrowych i przetwarzania nuklearnych odpadów radioaktywnych, sklasyfikowanego w
23.30.Z,
− produkcji kompostu, sklasyfikowanej w 24.15.Z,
− sprzedaży hurtowej niemetalowych odpadów, włączając złom, zbierania, sortowania, pakowania i podobnych
czynności, bez przemysłowego przetwarzania, sklasyfikowanych w 51.57.Z,
− sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w działach 50 i 51 oraz w 52.50.Z,
− spopielania odpadów, zwałki, zakopywania itp., sklasyfikowanych w dziale 90,
− przetwarzania i usuwania odpadów radioaktywnych pochodzenia szpitalnego, sklasyfikowanego w dziale 90,
− przetwarzania i usuwania odpadów skażonych, toksycznych, sklasyfikowanego w dziale 90,
− usuwania odpadów pochodzących z produktów spożywczych, napojów i produktów tytoniowych,
sklasyfikowanego w dziale 90,
− przetwarzania odpadów poprzez kompostowanie produktów roślinnych w celu ich usunięcia, w wyniku czego
powstaje kompost, sklasyfikowanego w 90.02.Z.
SEKCJA E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
Sekcja ta obejmuje:
- wytwarzanie, przesyłanie i dostarczanie przez sieci odbiorcom finalnym energii elektrycznej, paliw
gazowych, pary wodnej i gorącej wody oraz pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody do celów
spożywczych, gospodarczo-bytowych i przemysłowych.
Rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie.
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Produkcja, zarządzanie infrastrukturą oraz dostarczanie do odbiorcy finalnego mogą być realizowane przez
jedną lub kilka jednostek. Jednostki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego i/lub
pary wodnej i gorącej wody i/lub wody powinny być klasyfikowane zgodnie z ich działalnością podstawową.
Sekcja ta nie obejmuje:
- transportu rurociągami od producenta do dystrybutora, objętego SEKCJĄ I i górnictwa gazu ziemnego,
objętego SEKCJĄ C.
40.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie energii elektrycznej w każdy sposób: w elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub
wodnych, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i innych źródeł.
40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi najwyższych napięć z miejsca jej wytworzenia do
systemu dystrybucji.
40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
Podklasa ta obejmuje:
- korzystanie z systemów dystrybucji (linie, słupy wysokiego napięcia, liczniki i instalacja elektryczna)
przesyłających do odbiorcy końcowego bieżącą energię elektryczną otrzymaną z miejsca jej wytworzenia lub z
systemu przesyłowego,
- sprzedaż energii elektrycznej użytkownikowi,
- działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów
dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.
40.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej oraz ustalonym składzie chemicznym poprzez
oczyszczanie, mieszanie, regazyfikację, gazyfikację paliw stałych i ciekłych różnego pochodzenia, włączając
gaz naturalny,
- produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z
odpadów.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności koksowni, sklasyfikowanej w 23.10,
- wytwarzania produktów w wyniku rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 23.20.A,
- wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 24.11.Z,
- sprzedaży paliw gazowych w dużej masie i w kanistrach, sklasyfikowanej w 51.12, 51.51, 52.48.
40.22.Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym
Podklasa ta obejmuje:
- transport i dystrybucję wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym,
- sprzedaż gazu użytkownikowi dostarczonego systemem sieciowym,
- działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż gazu za pomocą systemów dystrybucji gazu
obsługiwanych przez inne jednostki.
Podklasa ta nie obejmuje:
- dystrybucji gazu ciekłego w butlach,
- sprzedaży paliw gazowych w dużej masie i w kanistrach, sklasyfikowanej w 51.12, 51.51, 52.48, 52,6,
- transportu gazów rurociągami, sklasyfikowanego w 60.30.Z.
40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ciepła zawartego w parze wodnej i gorącej wodzie, elektrowniach, elektrociepłowniach,
ciepłowniach (zawodowych i przemysłowych),
- produkcję wody schłodzonej i lodu dla celów chłodniczych.
40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję ciepła zawartego w parze wodnej i gorącej wodzie (w tym ciepła uzyskanego ze źródeł
geotermalnych) za pośrednictwem sieci rurociągów,
- dystrybucję wody schłodzonej i lodu dla celów chłodniczych.
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej
Podklasa ta obejmuje:
- pobór i uzdatnianie wody dla: mieszkań, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i dla
pozostałych użytkowników,
- odsalanie wody morskiej w celu produkcji wody, traktowane jako działalność podstawowa.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.41.A,
- działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody, sklasyfikowanej w 41.00.B,
- odprowadzania i oczyszczania wody obiegowej wyłącznie w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego
w dziale 90.
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z wykorzystaniem systemów irygacyjnych do celów rolniczych,
sklasyfikowanej w 01.41.A.
SEKCJA F

BUDOWNICTWO

Dział 45 BUDOWNICTWO
Dział ten obejmuje:
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Roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne, instalacje budowlane i pozostałe prace związane z budową i rozbudową
obiektów budowlanych. W szczególności dział ten obejmuje działalność polegającą na wznoszeniu kompletnych
budynków i budowli począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i
fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i
pokrywanie dachów do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, prowadzonych w wykonawstwie
bezpośrednim i podwykonawstwie. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są odpowiednio prace
związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem, modernizacją, konserwacją i użytkowaniem
stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
Działalność ujęta w tym dziale obejmuje budowę:
− kompletnych budynków mieszkalnych, handlowych, administracyjnych i pozostałych budynków użytku
publicznego, budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej, budynków produkcyjnych rolnictwa itp.,
− autostrad, dróg kołowych, ulic, mostów, tuneli, dróg szynowych, dróg kołowania, budowę portów morskich i
innych budowli wodnych, zakładanie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych,
budowę obiektów sportowych.
Prace specjalistyczne wykonywane w ramach tego działu obejmują roboty prowadzone przez wykonawców
posiadających specjalistyczną wiedzę i specjalny sprzęt. Prace te obejmują:
− budowę fundamentów, wbijanie pali, roboty betoniarskie, murarskie, wiercenie i obudowywanie studni, roboty
brukarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp.
Dział ten obejmuje także montowanie konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy nie zostały wykonane
przez tę samą jednostkę. Roboty specjalistyczne wykonywane są z reguły przez podwykonawcę.
Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub
budowli. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzane na terenie budowy, bądź w warsztatach. Zalicza się tu
wykonywanie:
− instalacji gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, instalowanie
anten, wykonywanie instalacji alarmowych, instalacji przeciwpożarowych, instalowanie schodów ruchomych
itp.
− zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, zakładanie systemów oświetleniowych i
sygnalizacyjnych ulic, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp. Instalacje te obejmują także
związane z nimi prace naprawcze.
Do pozostałych działalności związanych z wykończaniem obiektów budowlanych zalicza się, m.in.:
− szklenie, czyszczenie, malowanie, prace dekoratorskie, układanie pokryć dywanowych, parkietów itp.,
tapetowanie ścian, cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp.
Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace naprawcze.
Dział nie obejmuje:
− zakładania i pielęgnacji trawników i ogrodów, jak również przycinania gałęzi drzew, sklasyfikowanych w
01.41.B,
− produkcji materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w sekcji C i D,
− robót budowlanych związanych bezpośrednio z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych
w 11.20.Z,
− montażu lub instalacji urządzeń przemysłowych, sklasyfikowanych w sekcji D (np. instalowania pieców
przemysłowych, turbin itp.),
− montażu kompletnych budynków lub budowli z elementów wykonanych przez jednostkę instalującą.
Działalność ta, w zależności od przewagi zastosowanego materiału, będzie przyporządkowana do
odpowiedniego grupowania z zakresu przetwórstwa przemysłowego. Jeżeli np. przeważającym materiałem jest
beton, to działalność powinna być odpowiednio do tego sklasyfikowana w dziale 26,
− montażu własnych wyrobów i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych dla budownictwa. Działalność ta,
w zależności od zastosowanego materiału, będzie przyporządkowana do odpowiedniego grupowania z zakresu
przetwórstwa przemysłowego. Przykładowo, jeśli elementy budowlane wykonane są z drewna, będą
sklasyfikowane w 20.30.Z (Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa),
− montażu konstrukcji metalowych z elementów wykonanych przez jednostkę instalującą, sklasyfikowanego w
28.11.C,
− działalności biur architektonicznych i inżynierskich, sklasyfikowanej w 74.20.A,
− doradztwa w zakresie projektowania, sklasyfikowanego w 74.20.A,
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−

mycia okien wewnątrz i na zewnątrz budynków, sprzątania wewnątrz budynków, czyszczenia kominów, kotłów
itp., sklasyfikowanych w 74.70.Z.

45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
Podklasa ta obejmuje:
- burzenie i rozbiórkę budynków, budowli i pozostałych obiektów budowlanych, a także sprzedaż materiałów
budowlanych pochodzących z rozbiórki,
- odwadnianie terenu budowy,
- oczyszczanie terenu budowy,
- usuwanie głazów, przeszkód naturalnych oraz inne działania przygotowawcze na placu budowy,
- roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów dla różnych konstrukcji, niwelacją terenu,
przemieszczaniem ziemi,
- przygotowanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na
terenach zawierających złoża,
- drenowanie terenów rolniczych i leśnych.
45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Podklasa ta obejmuje:
- wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych,
geologicznych i podobnych,
- wiercenia poziome dla przeprowadzenia kabli lub drenów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 11.20.Z,
- wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 45.25.B,
- poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzenia badań geofizycznych i geologicznych oraz
sejsmicznych, sklasyfikowanych w 74.20.B.
45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Podklasa ta obejmuje wznoszenie:
- budynków mieszkalnych i budynków zamieszkania zbiorowego, stałego i okresowego zamieszkania,
- budynków nauki, oświaty i wychowania,
- budynków kultury i sztuki, radia i telewizji oraz budynków sakralnych,
- budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- budynków kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
- budynków administracyjnych i pozostałych budynków użytku publicznego,
- budynków składowych,
- budynków przemysłowych i pomocniczych,
- budynków produkcyjnych rolnictwa,
- budynków transportu i łączności,
- budynków handlowo-usługowych i pozostałych budynków niemieszkalnych, gdzie
niesklasyfikowanych.

indziej

Podklasa ta nie obejmuje:
- montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, sklasyfikowanych w 45.21.G,
- budowy specjalistycznych szkieletów konstrukcyjnych wysokich budynków z betonu, sklasyfikowanej w
45.25.B.
45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
Podklasa ta obejmuje:
- budowę mostów, wiaduktów i estakad drogowych, włączając autostradowe,
- budowę mostów, wiaduktów i estakad kolejowych,
- budowę pozostałych mostów, wiaduktów i estakad,
- budowę tuneli i przejść podziemnych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy dróg szynowych, dróg kołowych i pasów startowych, sklasyfikowanej w 45.23.A.
45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych
obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- budowę rurociągów przesyłowych: wody, pary wodnej, produktów naftowych, gazu itp.,
- budowę linii elektroenergetycznych przesyłowych, napowietrznych i kablowych,
- budowę trakcyjnych kolejowych linii elektroenergetycznych,
- budowę linii telekomunikacyjnych międzymiastowych i okręgowych, napowietrznych i kablowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w
11.20.Z,
- budowy sieci rozdzielczej (lokalnej) wody, pary wodnej, gazu, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- budowy pozostałych rurociągów lokalnych, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- budowy rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych linii miejscowych,
sklasyfikowanej w 45.21.D.
45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów,
linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- budowę rozdzielczych (lokalnych) rurociągów gazowych, wodnych i kanalizacyjnych,
- budowę rozdzielczych (lokalnych) linii elektroenergetycznych, napowietrznych i kablowych,
- budowę telekomunikacyjnych linii miejscowych, napowietrznych i kablowych,
- budowę obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej (stacji transformatorowych, podstacji, stacji pomp
itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy rurociągów przesyłowych, sklasyfikowanej w 45.21.C,
- budowy przesyłowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 45.21.C.
45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- budowę obiektów górniczych,
- budowę elektrowni,
- wznoszenie budowli przemysłowych (pieców hutniczych i koksowniczych, odlewni żelaza itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
- wznoszenia budynków produkcyjnych, hal przemysłowych i budynków składowych, sklasyfikowanego w
45.21.A,
- wykonywania instalacji budowlanych, sklasyfikowanego w 45.3.
45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych
niesklasyfikowanych

w

zakresie

obiektów inżynierskich, gdzie indziej

Podklasa ta obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów, boisk sportowych, torów wyścigowych itp.,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową basenów kąpielowych,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów sportowych,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody,
- roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierskich, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- robót nawierzchniowych, sklasyfikowanych w 45.23.B.
45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z
elementów prefabrykowanych
Podklasa ta obejmuje:
- montowanie kompletnych budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- montowania budynków i budowli z elementów prefabrykowanych przez producentów tych elementów,
sklasyfikowanego odpowiednio w działach 20, 26 i 28,
- montowania konstrukcji stalowych, sklasyfikowanego w 45.25.C.
45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- instalowanie rynien i rur spustowych,
- pokrywanie dachów blachą, papą, dachówkami i pozostałymi materiałami pokryciowymi,
- malowanie dachów,
- zabezpieczanie budynków przed wpływami atmosferycznymi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- robót budowlanych izolacyjnych, sklasyfikowanych w 45.32.Z.
45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
Podklasa ta obejmuje:
- budowę dróg kołowych miejskich i zamiejskich (drogi, ulice, autostrady itp.),
- budowę dróg szynowych,
- budowę kolei linowych,
- budowę pasów startowych, dróg kołowania oraz płyt lotniskowych,
- malowanie znaków drogowych na jezdniach, parkingach itp.,
- roboty nawierzchniowe na estakadach, mostach i w tunelach,
- instalowanie barierek ochronnych, znaków drogowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- budowy obiektów mostowych, sklasyfikowanej w 45.21.B.
45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
Podklasa ta obejmuje:
- roboty nawierzchniowe związane z budową boisk i stadionów sportowych,
- roboty nawierzchniowe związane z budową pływalni i basenów sportowych,
- roboty nawierzchniowe związane z budową nartostrad, torów saneczkowych, kortów tenisowych i pozostałych
obiektów sportowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania przygotowawczych prac ziemnych, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- wznoszenia budynków dla potrzeb obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 45.21.A,
- budownictwa obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 45.21.F.
45.24.A Budowa portów morskich
Podklasa ta obejmuje:
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-

budowę portów morskich,

Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy dróg wodnych, portów rzecznych, budowy zbiorników wodnych i zapór, regulacji rzek i potoków
górskich, budowy pozostałych obiektów przeciwpowodziowych, pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych,
sklasyfikowanych w 45.24.B.
45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
Podklasa ta obejmuje:
- budowę dróg wodnych, portów rzecznych,
- budowę zbiorników wodnych i zapór,
- regulację rzek i potoków górskich,
- budowę pozostałych obiektów przeciwpowodziowych,
- pogłębianie dna dróg i zbiorników wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy portów morskich, sklasyfikowanej w 45.24.A.
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45.25.A Stawianie rusztowań
Podklasa ta obejmuje:
- montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, włączając ich wypożyczanie.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania rusztowań bez ich montowania i demontowania, sklasyfikowanego w 71.32.Z.
45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
Podklasa ta obejmuje:
- budowę fundamentów,
- wbijanie pali,
- fundamentowanie na kesonach,
- specjalistyczne roboty betoniarskie,
- wiercenie i obudowywanie studni,
- roboty budowlane związane z kominami przemysłowymi i ogniotrwałymi.
45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną przez wykonawców wyspecjalizowanych we wznoszeniu konstrukcji stalowych
budynków i budowli.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji konstrukcji stalowych przez producentów tych konstrukcji, sklasyfikowanej w 28.11.A i 28.11.B,
- montażu konstrukcji przez ich producenta, sklasyfikowanego w 28.11.C.
45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
Podklasa ta obejmuje:
- działalność wykonawców wyspecjalizowanych w prowadzeniu robót murarskich.
45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną przez wykonawców wyspecjalizowanych w jednym określonym rodzaju robót
wymagającym specjalistycznej wiedzy i sprzętu, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- osuszanie budynków.
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz budynków i budowli wraz z instalowaniem
osprzętu elektrycznego,
- zakładanie instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego, włączając elektryczne kolektory słoneczne.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania instalacji alarmowych, przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych oraz anten telewizyjnych i
radiowych, sklasyfikowanych w 45.31.B,
- instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, sklasyfikowanych w 45.31.C,
- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w 45.31.D.
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych
itp.,
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-

instalowanie anten telewizyjnych i radiowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania instalacji telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w 45.31.D,
- instalowania izolacji przeciwpożarowych, sklasyfikowanych w 45.32.Z,
- instalowania przeciwpożarowego systemu zraszającego, sklasyfikowanego w 45.33.B.
45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
Podklasa ta obejmuje:
- instalowanie dźwigów osobowych i towarowych, ruchomych schodów i ruchomych chodników.
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
Podklasa ta obejmuje:
-

wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach,
wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach,
instalowanie piorunochronów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania systemów telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 32.20.B.
45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, przeciwwstrząsowych, przeciwpożarowych,
przeciw promieniowaniu i innych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- robót zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi, sklasyfikowanych w 45.22.Z.
45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania doprowadzających gorącą wodę, parę lub powietrze do
pomieszczeń ogrzewanych,
- zakładanie przewodów i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
- zakładanie nieelektrycznych kolektorów słonecznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zakładania instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego, włączając elektryczne kolektory słoneczne,
sklasyfikowanego w 45.31.A.
45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego,
- budowę dołów gnilnych (szamb).
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Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku lub budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynków i budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D.
45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie instalacji gazowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy sieci rozdzielczej gazu doprowadzającej gaz do budynków i budowli, sklasyfikowanej w 45.21.D,
- zakładania instalacji gazowej centralnego ogrzewania sklasyfikowanej w 45.33.A.
45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i
wodnych,
- instalowanie markiz i zasłon w budynkach,
- montaż płotów, ogrodzeń, balustrad i podobnych konstrukcji,
- ogólne roboty techniczne, związane z naprawą i konserwacją instalacji budowlanych,
- pozostałe budowlane prace instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
45.41.Z Tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- zakładanie siatek i listew podtynkowych w budynkach i budowlach,
- zakładanie suchych tynków.
45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
- zakładanie elementów stolarki budowlanej: drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalowych i z innych
materiałów,
- wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane i inne elementy wbudowywane niepochodzące z produkcji
własnej jednostki wyposażającej,
- instalowanie boazerii, futryn drzwiowych i okiennych oraz żaluzji z listewek z dowolnego materiału,
podsufitek na konstrukcji metalowej, niepochodzące z produkcji własnej jednostki instalującej,
- wykonywanie drewnianych przegród ruchomych i ścianek działowych z drewna.
Podklasa ta nie obejmuje:
- układania parkietów i innych podłóg drewnianych, sklasyfikowanego w 45.43.A.
45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Podklasa ta obejmuje:
- układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych wewnątrz i na
zewnątrz budynków i budowli; piece kaflowe,
- układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłóg i ścian,
- układanie wykładzin dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych, wykładzin z tworzyw sztucznych,
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-

wykładanie ścian i podłóg piaskowcem, marmurem, granitem itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków i
budowli, tapetowanie,
wykonywanie zewnętrznych dekoracji architektonicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zakładania suchych tynków, sklasyfikowanego w 45.41.Z,
- instalowania boazerii, sklasyfikowanego w 45.42.Z,
- sztukatorstwa, sklasyfikowanego w 45.43.B,
- wylewania betonowych posadzek, sklasyfikowanego w 45.25.E.
45.43.B Sztukatorstwo
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie wewnętrznych dekoracji architektonicznych ze stiuku lub gipsu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania zewnętrznych dekoracji architektonicznych, sklasyfikowanego w 45.43.A,
- działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.87.B.
45.44.A Malowanie
Podklasa ta obejmuje:
- wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
- malowanie obiektów inżynierskich lądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- malowania dachów, sklasyfikowanego w 45.22.Z,
- malowania zabezpieczającego przed działaniem wody, sklasyfikowanego w 45.22.Z,
- malowania znaków na drogach i podobnych powierzchniach, sklasyfikowanego w 45.23.A i 45.23.B.
45.44.B Szklenie
Podklasa ta obejmuje:
- szklenie okien,
- instalowanie pokryć szklanych, luster i innych elementów szklanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania ram okiennych, sklasyfikowanego w 45.42.Z.
45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
- czyszczenie zewnętrznych ścian budynków za pomocą piaskowania, pary wodnej i podobnych metod,
- zakładanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementów metalowych,
- instalowanie basenów prywatnych (domowych),
- pozostałe budowlane prace wykończeniowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Podklasa ta nie obejmuje:
- czyszczenia wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 74.70.Z.
45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z obsługą operatorską,
- wynajem dźwigów samochodowych wraz z obsługą operatorską.
Podklasa ta nie obejmuje:
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-

wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących bez obsługi operatorskiej, sklasyfikowanego w 71.32.Z.

SEKCJA G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Sekcja ta obejmuje:
- wszelką działalność dotyczącą pojazdów samochodowych, motocykli, z wyłączeniem ich produkcji i
wynajmu,
- handel hurtowy nowymi i używanymi towarami, niezależnie od tego, kto jest nabywcą; działalność
agentów pośredniczących w hurtowych transakcjach kupna i sprzedaży,
- handel detaliczny nowymi i używanymi towarami prowadzony przez sklepy, domy towarowe, na
straganach i targowiskach, przez domokrążców i komiwojażerów, domy aukcyjne i poza siecią sklepową,
wykonywany na własny rachunek lub jako sprzedaż komisowa,
- dokonywane na własny rachunek operacje zwyczajowo związane z handlem (sortowanie, składowanie,
przepakowywanie), z wyłączeniem przetwarzania towarów,
- naprawy artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego i ich instalowanie, niezależnie od tego
czy jest to połączone z ich sprzedażą.
Dział 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI;
SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Dział ten obejmuje wszelką działalność (z wyłączeniem wytwarzania i wynajmu) związaną z pojazdami
samochodowymi, włączając motocykle, samochody ciężarowe i przyczepy:
- sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów nowych i używanych,
- konserwację i naprawę,
- sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów,
- działalność agentów komisowych zaangażowanych w hurtową i detaliczną sprzedaż pojazdów
samochodowych,
- mycie, polerowanie i holowanie pojazdów samochodowych,
- sprzedaż detaliczną paliw, smarów, olejów i płynów do chłodnic, płynów hamulcowych do pojazdów
samochodowych.
Dział ten nie obejmuje:
- wynajmu pojazdów samochodowych sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,
- wynajmu motocykli sklasyfikowanego w 71.21.Z.
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową pojazdów nowych i używanych:
- samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody, takie jak sanitarki, mikrobusy itp.,
- samochodów ciężarowych oraz przyczep i naczep,
- samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych pojazdów turystycznych,
- odkrytych samochodów terenowych,
- sprzedaż komisową pojazdów samochodowych,
- sprzedaż pojazdów samochodowych na aukcjach, w tym przez Internet.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.30.A
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50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną pojazdów nowych i używanych:
- samochodów osobowych,
- samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych pojazdów turystycznych,
- odkrytych samochodów terenowych (jeepy) itp.,
- sprzedaż komisową pojazdów samochodowych,
- sprzedaż pojazdów samochodowych na aukcjach, w tym przez Internet.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.30.B.
50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i naprawę pojazdów samochodowych:
- wykonywanie napraw mechanicznych,
- wykonywanie napraw instalacji elektrycznej,
- wykonywanie napraw elektronicznych systemów wtryskowych,
- wykonywanie przeglądów,
- wykonywanie napraw nadwozia,
- wykonywanie napraw części silnika,
- lakierowanie i malowanie itp.,
- wykonywanie napraw szyb i okien,
- wykonywanie napraw siedzeń samochodowych,
- wykonywanie napraw, zakładanie i wymianę opon i dętek w pojazdach samochodowych,
- wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych,
- instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji).
Podklasa ta nie obejmuje:
- bieżnikowania opon sklasyfikowanego w 25.12.Z,
- naprawy tapicerki siedzeń, sklasyfikowanej w 36.11.Z,
- pomocy drogowej, holowania, mycia i polerowania, sklasyfikowanych w 50.20.B,
- okresowych przeglądów technicznych pojazdów samochodowych, bez
sklasyfikowanych w 74.30.Z.

wykonywania

naprawy,

50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
Podklasa ta obejmuje:
- udzielanie pomocy drogowej, holowanie,
- mycie, polerowanie, woskowanie itp.
50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową wszelkiego rodzaju części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej samochodowych odbiorników radiowych, sklasyfikowanej w 51.43.Z.
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50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wszelkiego rodzaju części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej samochodowych odbiorników radiowych, sklasyfikowanej w 52.45.Z.
50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, włączając motorynki,
- sprzedaż hurtową i detaliczną oraz wysyłkową części i akcesoriów do motocykli oraz motorynek,
- sprzedaż komisową motocykli,
- konserwacje i naprawy motocykli oraz motorynek.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży, konserwacji i napraw rowerów oraz części i akcesoriów do nich, sklasyfikowanych w 51.18.Z,
51.47.Z, 52.48.D, 52.74.Z.
50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- sprzedaż detaliczną olejów i płynów chłodzących.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 51.51.Z,
- sprzedaży detalicznej olejów opałowych dla potrzeb gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 52.48.G.
Dział 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
Dział ten obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych oraz używanych towarów sprzedawcom
detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom; agentom i pośrednikom
prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, przy czym mogą to być osoby
lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, dystrybutorzy towarów, przemysłowcy,
eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe, maklerzy, sprzedawcy komisowi i agenci, akwizytorzy, organizacje
spółdzielcze i inne organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki rolnej.
Dział ten obejmuje także wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, jak: magazynowanie,
sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i
butelkowanie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek.
Dział ten nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep turystycznych i motocykli sklasyfikowanej w
50.10.A i 50.40.Z,
- sprzedaży hurtowej akcesoriów do samochodów i motocykli sklasyfikowanej w 50.30.A i 50.40.Z,
- wynajmu lub leasingu towarów sklasyfikowanych w dziale 71,
- pakowania przedmiotów stałych, napełniania pojemników płynami lub gazami, wykonywanych na zlecenie,
sklasyfikowanych w 74.82.Z.
51.1

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:
- działalność agentów komisowych, maklerów oraz wszystkich innych sprzedawców hurtowych, którzy działają
na rachunek innych jednostek,
- działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu
transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
- działalność w zakresie handlu hurtowego realizowaną przez domy aukcyjne, także przez Internet.
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Grupa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej na własny rachunek sklasyfikowanej w 51.2 - 51.9,
- sprzedaży detalicznej przez agentów sklasyfikowanej w dziale 52,
- działalności agencji ubezpieczeniowych sklasyfikowanej w 67.20.Z,
- działalności agentów zajmujących się nieruchomościami sklasyfikowanej w 70.3.
51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla
przemysłu włókienniczego i półproduktów
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
Podklasa ta obejmuje także:
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą nawozów.
51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów
Podklasa ta obejmuje także:
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn rolniczych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn biurowych.
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
drobnych wyrobów metalowych
51.16.Z Działalność agentów zajmujących
wyrobów skórzanych

się sprzedażą

gospodarstwa domowego i

wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i

Podklasa ta obejmuje także działalność agentów zajmujących się sprzedażą futer.
51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy
towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje także działalność agentów zajmujących się sprzedażą rowerów.
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.2 - 51.9
Grupy te obejmują wyłącznie sprzedaż hurtową realizowaną na własny rachunek.
51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową ziemniaków - sadzeniaków,
- sprzedaż hurtową resztek, pozostałości i produktów ubocznych wykorzystywanych jako pasza dla zwierząt,
- sprzedaż hurtową pasz dla zwierząt hodowlanych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej cebulek tulipanów, sklasyfikowanej w 51.22.Z.
51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową cebulek tulipanów.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej włókien roślinnych dla włókiennictwa, sklasyfikowanej w 51.56.Z.
51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanej w 51.38.A.
51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
51.25.Z Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową nieprzetworzonych owoców i warzyw, włączając ziemniaki.
51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową mięsa, mięsa z drobiu, dziczyzny, mięsa przetworzonego i wyrobów z mięsa.
51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową mleka, wyrobów mleczarskich,
- sprzedaż hurtową jaj,
- sprzedaż hurtową olejów i tłuszczów jadalnych roślinnych i zwierzęcych.
51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Podklasa ta obejmuje także:
- zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetwarzania,
- zakup win luzem i ich mieszanie, oczyszczanie, butelkowanie i sprzedawanie.
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51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową soków owocowych i warzywnych, wód mineralnych i bezalkoholowych napojów
chłodzących.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej kawy, kakao i herbaty, sklasyfikowanej w 51.37.Z.
51.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.38.A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową wyrobów ziemniaczanych,
- sprzedaż hurtową pokarmu dla zwierząt domowych (psów, kotów, kanarków itp.).
51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową przędzy,
- sprzedaż hurtową tkanin,
- sprzedaż hurtową lnianych wyrobów gospodarstwa domowego,
- sprzedaż hurtową wyrobów pasmanteryjnych: igieł, nici do szycia itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 51.56.Z.
51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową odzieży, włączając odzież sportową,
- sprzedaż hurtową dodatków do ubrań: krawatów, szelek, rękawiczek,
- sprzedaż hurtową artykułów futrzarskich,
- sprzedaż hurtową obuwia,
- sprzedaż hurtową parasoli.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej biżuterii, wyrobów skórzanych i obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 51.47.Z.
51.43.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowotelewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową płyt gramofonowych, taśm wideo, CD, DVD,
- sprzedaż hurtową sprzętu oświetleniowego,
- sprzedaż hurtową przewodów i przełączników oraz pozostałych wyrobów instalacyjnych dla gospodarstwa
domowego,
- sprzedaż hurtowa domowych maszyn do szycia,
- sprzedaż hurtową samochodowych odbiorników radiowych.
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51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku
domowego, tapet i środków czyszczących
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej wyposażenia sanitarnego, sklasyfikowanej w 51.53.B.
51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową instrumentów i przyrządów medycznych,
- sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.
51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową mebli, dywanów i pozostałych pokryć podłogowych oraz nieelektrycznego wyposażenia
gospodarstwa domowego,
- sprzedaż hurtową galanterii papierowej, książek, czasopism i gazet, wyrobów fotograficznych i optycznych,
wyrobów skórzanych i akcesoriów przydatnych w podróży, zegarków, zegarów i biżuterii, instrumentów
muzycznych, gier i zabawek, wyrobów sportowych, obuwia sportowego, rowerów i ich części i akcesoriów,
wyrobów drewnianych, wyrobów wikliniarskich i wyrobów korkowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 51.85.Z.
51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową paliw ciekłych, drewna opałowego, węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), smarów
stałych, pozostałych smarów, olejów, paliw gazowych oraz produktów pokrewnych.
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową rud metali żelaznych i nieżelaznych,
- sprzedaż hurtową metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,
- sprzedaż hurtową metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- sprzedaż hurtową złota i pozostałych metali szlachetnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 51.57.Z,
- obrotu złotymi sztabkami, sklasyfikowanego w 65.23.Z.
51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową drewna nieobrobionego i wstępnie obrobionego.
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51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową farb, werniksów i pokostu,
- sprzedaż hurtową materiałów budowlanych: piasku, żwiru, gliny, cegły, bloków, pustaków oraz cementu itp.,
- sprzedaż hurtową szkła płaskiego,
- sprzedaż hurtową wyposażenia sanitarnego: wanien, brodzików, umywalek, porcelanowych wyrobów
sanitarnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej wyposażenia
sklasyfikowanej w 51.54.Z.

i

materiałów

eksploatacyjnych

hydraulicznych

i

grzewczych,

51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego
i grzejnego
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową instalacyjnego sprzętu hydraulicznego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur
gumowych itp.,
- sprzedaż hurtową narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych: aniliny, farby drukarskiej, podstawowych olejów, gazów
przemysłowych, klejów chemicznych, materiałów farbiarskich, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny,
środków zapachowych, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
- sprzedaż hurtową nawozów sztucznych i wyrobów chemicznych dla rolnictwa,
- sprzedaż hurtową tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- sprzedaż hurtową gumy.
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową włókien tekstylnych,
- sprzedaż hurtową papieru w belach,
- sprzedaż hurtową kamieni szlachetnych.
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową złomu i odpadów metalowych i niemetalowych oraz materiałów przeznaczonych do
powtórnego wykorzystania, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, rozmontowaniem zużytych wyrobów np.
samochodów w celu odzyskania części nadających się do ponownego wykorzystania, przepakowywania,
magazynowania i dostarczania, jednakże bez procesu dalszego przekształcania,
- demontaż wraków samochodowych (demontaż samochodów, sprzedaż hurtowa wraków samochodów,
sprzedaż części z wraków samochodowych odbiorcom prywatnym i przemysłowym).
Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania złomu i odpadów oraz pozostałych materiałów na surowce wtórne (wymaganym sposobem
przetwarzania odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne. Wyprodukowane surowce
wtórne nadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji i nie są nowym produktem
finalnym), sklasyfikowanego w 37.10.Z i 37.20.Z,
- zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 37.10.Z,
- sprzedaży detalicznej artykułów i artykułów używanych, prowadzonej w sklepach, sklasyfikowanej w
52.50.Z,
- obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w procesie produkcji, lecz przeznaczonych do usunięcia,
sklasyfikowanej w dziale 90,
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-

zbierania i obróbki odpadów z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych, sklasyfikowanych w
dziale 90.

51.81.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową obrabiarek sterowanych komputerem.
51.82.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i
wodnej
51.83.Z Sprzedaż hurtowa
dziewiarskich

maszyn

dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń do produkcji materiałów włókienniczych, odzieży i skóry np. maszyn do
przygotowania, przędzenia, tkania i dziania materiałów, maszyn do szycia oraz maszyn do obróbki skór
surowych lub wyprawionych, sterowanych komputerowo.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 51.43.Z.
51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, takich jak: maszyny do pisania, kalkulatory itp.,
- sprzedaż hurtową mebli biurowych itp.
51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, motocykli i rowerów,
- sprzedaż hurtową robotów do przemysłowych linii montażowych,
- sprzedaż hurtową przewodów, przełączników i pozostałego elektrycznego sprzętu instalacyjnego do użytku
przemysłowego,
- sprzedaż hurtową pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory oraz
elementy elektroniczne,
- sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, gdzie indziej
niesklasyfikowaną,
- sprzedaż hurtową przyrządów i urządzeń pomiarowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.10.A,
- sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.30.A,
- sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 50.40.Z,
- sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 51.47.Z,
- sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, sklasyfikowanej w 51.88.Z.
51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż hurtową kosiarek trawnikowych niezależnie od sposobu napędzania,
- sprzedaż hurtową wyposażenia dodatkowego (akcesoria).
51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
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Podklasa ta obejmuje:
- wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas,
- sprzedaż hurtową różnorodnych towarów bez określonej specjalizacji, która nie została zaliczona do żadnej z
poprzednich podklas.
Dział

52

HANDEL
DETALICZNY,
Z
WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dział ten obejmuje:
- odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów
gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, przez domy sprzedaży wysyłkowej, na
straganach, przez domokrążców, spółdzielnie spożywców itp.,
- handel detaliczny, który dzielony jest według miejsca sprzedaży (np. sprzedaż detaliczna w sklepach, domach
towarowych - 52.1 do 52.5; handel detaliczny poza siecią sklepową - 52.6).
- naprawy i instalowanie artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego, niezależnie od
tego, czy jest to połączone ze sprzedażą detaliczną,
- sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych,
- sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy aukcyjne.
Dział ten nie obejmuje:
- sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części oraz paliw dla tych pojazdów, sklasyfikowanej
w dziale 50,
- sprzedaży zboża, ziarna, rud, ropy naftowej nieprzetworzonej, chemikaliów przemysłowych, stali i żeliwa
oraz sprzętu i maszyn przemysłowych sklasyfikowanej w dziale 51,
- sprzedaży żywności i napojów prowadzonej w lokalach gastronomicznych oraz sprzedaży żywności na wynos
sklasyfikowanej w 55.30.A, 55.30.B, 55.40.Z, 55.51.Z,
- wypożyczania i wynajmu dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów
gospodarstwa domowego sklasyfikowanych w 71.40.Z.
52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy towarowe i sklepy różnego rodzaju towarów, wśród których
przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.
Oprócz sprzedaży tych artykułów jako głównej działalności handlowej prowadzi się także sprzedaż innych
towarów, np.: odzieży, mebli, kosmetyków, wyposażenia itp.
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52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną, prowadzoną przez domy towarowe i sklepy, różnego rodzaju towarów, wśród których
żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji,
- działalność magazynów i domów towarowych, które prowadzą sprzedaż towarów takich jak: odzież, meble,
kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.
52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej konserwowanych lub suszonych owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 52.27.B.
52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mięsa, wyrobów z mięsa, włączając z drobiu i dziczyzny.
52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach
52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała, w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną olejów i tłuszczów jadalnych,
- sprzedaż detaliczną konserwowanych lub suszonych owoców, warzyw i orzechów,
- sprzedaż detaliczną kawy, herbaty, soli, cukru, kakao, przypraw, makaronów, produktów mącznych, ryżu itp.
52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną tkanin,
- sprzedaż detaliczną dzianin,
- sprzedaż detaliczną materiałów podstawowych do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,
- sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych do użytku domowego: prześcieradeł, obrusów, ręczników,
- sprzedaż detaliczną wyrobów pasmanteryjnych: przędzy do robótek ręcznych, igieł, nici itp.
52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wyrobów odzieżowych, włączając sportowe,
- sprzedaż detaliczną wyrobów futrzarskich,
- sprzedaż detaliczną dodatków do odzieży: rękawiczek, krawatów, pasków, szalików, nakryć głowy, szelek itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
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sprzedaży detalicznej wyrobów pasmanteryjnych, sklasyfikowanej w 52.41.Z.

52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną obuwia,
- sprzedaż detaliczną walizek, torebek ręcznych, wyrobów rymarskich i pozostałych artykułów ze skóry,
- sprzedaż detaliczną przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.
52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mebli,
- sprzedaż detaliczną wyrobów oświetleniowych,
- sprzedaż detaliczną artykułów gospodarstwa domowego: naczyń, sztućców, wyrobów szklanych,
ceramicznych i porcelanowych,
- sprzedaż detaliczną zasłon, firan i pozostałych wyrobów z materiałów tekstylnych do użytku domowego,
- sprzedaż detaliczną wyrobów z drewna, korka i wikliny,
- sprzedaż detaliczną artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania szaf wbudowanych na stałe, sklasyfikowanego w 45.42.Z,
- sprzedaży detalicznej narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 52.46.Z,
- sprzedaży detalicznej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 52.48.A,
- sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 52.48.G,
- sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 52.50.Z.
52.45.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowotelewizyjnych i instrumentów muzycznych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, np.: domowych lodówek, pralek,
odkurzaczy, maszyn do szycia itp.,
- sprzedaż detaliczną sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz innego sprzętu audiowizualnego,
- sprzedaż detaliczną płyt z nagraniami dźwiękowymi oraz audiowizualnych taśm, płyt kompaktowych i kaset,
- sprzedaż detaliczną instrumentów muzycznych i nut.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w 52.44.Z,
- wypożyczania taśm i płyt, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
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52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,
- sprzedaż detaliczną kosiarek trawnikowych niezależnie od sposobu napędzania,
- sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych,
- sprzedaż detaliczną farb, lakierów i politury,
- sprzedaż detaliczną szkła płaskiego,
- sprzedaż detaliczną pozostałych materiałów budowlanych: cegieł, drewna, sprzętu sanitarnego,
- sprzedaż detaliczną saun.
52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej książek używanych i starodruków, sklasyfikowanej w 52.50.Z.
52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej materiałów drukowanych do użytku biurowego, sklasyfikowanej w 52.48.A,
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mebli biurowych, biurowych materiałów drukowanych, komputerów i oprogramowania
specjalistycznego standardowego,
- sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego.
52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
Podklasa ta obejmuje także działalność optyków.
52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną artykułów i sprzętu sportowego, sprzętu wędkarskiego, narciarskiego sprzętu
kempingowego, łódek i rowerów.
52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną gier i zabawek, włączając gry wideo.
52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną kwiatów (włączając sporządzanie kompozycji i wieńców), roślin, nasion, sadzonek drzew
i krzewów, nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.
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52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów
indziej niesklasyfikowana

nieżywnościowych,

w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,
- sprzedaż detaliczną oleju do celów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa
domowego,
- sprzedaż detaliczną broni i amunicji,
- sprzedaż detaliczną znaczków i monet,
- sprzedaż detaliczną realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
- sprzedaż detaliczną tapet i pokryć podłogowych, dywanów oraz środków czyszczących,
- sprzedaż detaliczną żywych zwierząt domowych, pokarmu i akcesoriów dla zwierząt domowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży znaczków pocztowych, sklasyfikowanej w 64.11.Z.
52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną antyków,
- sprzedaż detaliczną używanych książek,
- sprzedaż detaliczną pozostałych używanych artykułów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 50.10.B.
52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną dowolnych towarów wysyłanych do zamawiającego na podstawie wyboru dokonanego w
oparciu o katalogi, ogłoszenia, modele lub inne środki reklamy, zamawianych za pośrednictwem poczty itp.,
- sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przez telewizję, radio, telefon i Internet.
52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną żywności i produktów spożywczych prowadzona na straganach wzdłuż dróg publicznych
lub na wydzielonych targowiskach.
52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wszelkiego rodzaju towarów prowadzona na straganach wzdłuż dróg publicznych lub na
wydzielonych targowiskach, z wyłączeniem żywności i produktów spożywczych.
52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż bezpośrednią wyrobów prowadzoną poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta przez
osobę prezentującą wyroby.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez telewizję, radio, telefon i Internet, sklasyfikowanej w 52.61.Z,
- sprzedaży detalicznej na straganach i targowiskach, sklasyfikowanej w 52.62.
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, gdzie indziej niesklasyfikowaną; z automatów
sprzedających, z samochodu itp.,
- działalność domów aukcyjnych zajmujących się sprzedażą detaliczną, także aukcje internetowe.
52.7

Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje naprawę artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego niewykonywaną w połączeniu
z produkcją lub sprzedażą hurtową i detaliczną tych towarów. W przypadku wykonywania naprawy w połączeniu z
produkcją, handlem detalicznym lub hurtowym, wówczas naprawa zaliczana jest do klasy obejmującej sprzedaż
detaliczną, hurtową lub działalność produkcyjną.
Grupa ta nie obejmuje naprawy samochodów i motocykli sklasyfikowanej w dziale 50.
52.71.Z Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
Podklasa ta obejmuje także naprawę obuwia, walizek i podobnych artykułów z innych materiałów.
52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Podklasa ta obejmuje:
- naprawę lodówek, zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek i suszarek, domowych elektrycznych urządzeń do
gotowania i ogrzewania, odkurzaczy i innych drobnych elektrycznych urządzeń domowych,
- naprawę sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz pozostałego sprzętu audiowideo.
52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- naprawę mebli domowych, artykułów oświetleniowych oraz pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego,
- naprawę i przeróbki odzieży, wyrobów włókienniczych użytku domowego oraz cerowanie artystyczne,
- strojenie fortepianów i pianin,
- naprawę sprzętu fotograficznego i kamer,
- usługi ekspresowe: dorabianie kluczy, foliowanie dokumentów, wykonywanie nadruków na wyrobach
włókienniczych itp.,
- naprawę rowerów, sprzętu sportowego i kempingowego,
- naprawę telefonów przenośnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- konserwacji i naprawy profesjonalnego sprzętu fotograficznego i optycznego, sklasyfikowanych w 33.40.Z,
- naprawy i odnawiania krzeseł, sklasyfikowanych w 36.11.Z,
- usług wykańczania i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 36.14.B,

162

Wyjaśnienia

-

napraw rowerów z silnikiem, sklasyfikowanych w 50.40.Z,
renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanej w 92.31.E.

SEKCJA H HOTELE I RESTAURACJE
Sekcja ta obejmuje:
- wynajem pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania prowadzony bez lub łącznie z
wyżywieniem przez: hotele, motele, schroniska, pola kempingowe, pensjonaty, domy wypoczynkowe,
internaty, bursy, domy studenckie itp.,
- działalność gastronomiczną prowadzoną przez restauracje, bary, stołówki i pozostałe jednostki, których
działalność polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków i napojów odbiorcom zewnętrznym, z
wyłączeniem sprzedaży w automatach sprzedających objętej sekcją G.
Restauracje oferują kompletne posiłki do natychmiastowej konsumpcji. Chodzi tu zarówno o restauracje
tradycyjne, samoobsługowe jak i jednostki, które sprzedają posiłki i napoje na wynos, włączając kioski z
frytkami lub kiełbaskami, stałe lub tymczasowe, z miejscami do siedzenia lub nie. Decydujący jest tu fakt, że
oferowane posiłki przygotowywane są do natychmiastowej konsumpcji, natomiast nie ma znaczenia rodzaj
jednostki, która je oferuje.
Sekcja ta nie obejmuje:
- produkcji posiłków nieprzeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji oraz artykułów spożywczych,
których nie można nazwać posiłkiem, sklasyfikowanej w dziale 15,
- sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzyrządzanych przez te jednostki, których nie można nazwać
posiłkiem lub posiłków, które nie dają się do natychmiastowej konsumpcji, sklasyfikowanej w sekcji G.
55.1

Hotele

55.10.Z Hotele
Podklasa ta obejmuje:
zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
- hotelach, motelach, zajazdach,
- hotelach nastawionych na obsługę konferencji,
- usługi restauracyjne prowadzone w powiązaniu z zapewnieniem zakwaterowania.
Podklasa ta nie obejmuje:
- długotrwałego wynajmowania lokali, sklasyfikowanego w 70.20.Z,
- wynajmowania lokali "na godziny", sklasyfikowanego w 70.20.Z.
55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
Grupa ta obejmuje:
zapewnienie krótkotrwałego pobytu:
- w ośrodkach wypoczynkowych, w domkach letniskowych i kwaterach prywatnych, pokojach gościnnych,
- na polach biwakowych i w domkach kempingowych,
- w pozostałych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak pensjonaty, gospodarstwa wiejskie, schroniska
młodzieżowe, schroniska górskie.
Grupa ta nie obejmuje:
długotrwałego wynajmowania lokali sklasyfikowanego w 70.20.Z.
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55.21.Z Schroniska turystyczne
55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
Podklasa ta obejmuje:
- zakwaterowanie lub zapewnienie miejsca na namiot, przyczepę lub samochód.
Podklasa ta nie obejmuje:
- długotrwałego wynajmu miejsca dla przyczep kempingowych, sklasyfikowanego w 70.20.Z,
- wynajmu przyczep kempingowych, sklasyfikowanego w 71.21.Z.
55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
- zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
- ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich (wczasy pod gruszą), pokojach
gościnnych, domkach letniskowych,
- internatach, bursach, domach studenckich,
- hotelach robotniczych,
- pozostałych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz w pozostałych środkach transportu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- długotrwałego wynajmu umeblowanych pomieszczeń (np. mieszkań), sklasyfikowanego w 70.20.Z.
55.30.A Restauracje
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż posiłków przygotowanych do spożycia na miejscu, sprzedaż napojów do konsumpcji wraz z
posiłkami, z zapewnieniem lub nie działalności rozrywkowej w:
- restauracjach,
- kolejowych wagonach restauracyjnych oraz w pozostałych środkach transportu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży w automatach, sklasyfikowanej w 52.63.B,
- wymienionych wyżej rodzajów działalności w połączeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanych w 55.1 i
55.2,
- sprzedaży posiłków i napojów w barach szybkiej obsługi, w barach mlecznych, punktach sprzedaży frytek,
ryb, lodziarniach, sklasyfikowanej w 55.30.B,
- sprzedaży napojów, sklasyfikowanej w 55.40.Z.
55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
Podklasa ta obejmuje sprzedaż posiłków i napojów w:
- barach szybkiej obsługi,
- barach mlecznych,
- punktach sprzedaży frytek, ryb itp.,
- lodziarniach itp.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży z automatów, sklasyfikowanej w 52.63.B,
- wymienionych wyżej rodzajów działalności w połączeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanych w 55.1 i
55.2,
- sprzedaży posiłków przygotowywanych do spożycia w restauracjach, sklasyfikowanej w 55.30.A,
- sprzedaży napojów, sklasyfikowanej w 55.40.Z.
55.40.Z Bary
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż napojów przeważnie zawierających alkohol, do konsumpcji na miejscu (z zapewnieniem lub bez
działalności rozrywkowej), w barach, klubach nocnych, piwiarniach itp.,
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży w automatach, sklasyfikowanej w 52.63.B,
- sprzedaży napojów w połączeniu z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 55.1 i 55.2,
- sprzedaży posiłków wraz z napojami, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B,
- sprzedaży napojów do konsumpcji na wynos, sklasyfikowanej w dziale 52.
55.51.Z Stołówki
Podklasa ta obejmuje sprzedaż posiłków i napojów, z reguły po obniżonych cenach, grupom ściśle określonych
ludzi, najczęściej związanych zawodowo z miejscem wydawania posiłków:
- działalność stołówek dla sportowców, pracowników fabryk, biur,
- działalność stołówek i kuchni szkolnych,
- działalność stołówek studenckich,
- działalność kantyn i klubów dla wojska.
55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Podklasa ta obejmuje:
- przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców zewnętrznych, np. dla:
- linii lotniczych,
- jadłodajni obwoźnych,
- szpitali,
- uroczystości weselnych i pozostałych uroczystości okolicznościowych.
SEKCJA I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z zapewnieniem przewozu osób lub ładunków środkami transportu lądowego,
włączając rurociągi, wodnego i powietrznego, włączając także drogą wynajmu sprzętu transportowego
wraz z kierowcą lub załogą oraz działalność wspierającą przewozy, świadczoną zwłaszcza przez stacje,
porty, dworce lotnicze w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- magazynowanie, składowanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju towarów, pośrednictwo przewozowe
(spedycję), włączając pośrednictwo w dokonywaniu odpraw celnych,
- organizowanie i obsługę ruchu turystycznego,
- działalność poczty i telekomunikacji.
Sekcja ta nie obejmuje:
- wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanych w dziale 35,
- budowy, utrzymania i odnawiania dróg kołowych, portów morskich, lotnisk, sklasyfikowanych w dziale
45,
- konserwacji i napraw pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 50.20,
- wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w 71.1 i 71.2.
60.10.Z Transport kolejowy
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Podklasa ta obejmuje:
- pasażerski i towarowy transport kolejowy międzymiastowy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności wagonów sypialnych, sklasyfikowanej w 55.23.Z,
- działalności wagonów restauracyjnych, sklasyfikowanej w 55.30.A,
- transportu kolejowego miejskiego, sklasyfikowanego w 60.21.A,
- działalności terminali pasażerskich i towarowych, obsługi cargo, magazynowania i innej działalności pomocniczej,
sklasyfikowanych w dziale 63,
- konserwacji i drobnych napraw taboru kolejowego, sklasyfikowanych w 63.21.Z, wynajmu pojazdów
szynowych, sklasyfikowanego w 71.21.Z.
60.21.A Transport pasażerski miejski
Podklasa ta obejmuje:
- działalność zapewniającą miejski i podmiejski przewóz pasażerów po wyznaczonych trasach i według
ustalonego rozkładu jazdy. Przewóz pasażerów może odbywać się za pomocą autobusów, tramwajów,
trolejbusów, kolei naziemnej i podziemnej,
- działalność autobusów szkolnych, autobusów i mikrobusów przewożących pasażerów na trasach między
lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta według rozkładu jazdy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- transportu w oparciu o wydzierżawione pojazdy wraz z kierowcą, sklasyfikowanego w 60.22.Z.
60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy
Podklasa ta obejmuje:
- działalność zapewniającą międzymiastowy przewóz pasażerów autobusami po wyznaczonych trasach i według
ustalonego rozkładu jazdy.
60.21.C Transport pasażerski rozkładowy pozostały
Podklasa ta obejmuje:
- działalność kolejek linowych nadziemnych i wyciągów narciarskich,
- pasażerski transport rozkładowy lądowy, gdzie indziej niesklasyfikowany.
60.22.Z Działalność taksówek osobowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
- działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych z kierowcą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- transportu pasażerskiego pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta, sklasyfikowanego w 60.23.Z,
- transportu taksówkami wodnymi i powietrznymi, sklasyfikowanego w 61.20.Z i 62.20.Z,
- transportu sanitarnego ambulansami wypadkowymi, sklasyfikowanego w 85.14.B.
60.23.Z Transport pasażerski lądowy, pozostały
Podklasa ta obejmuje pozostały pozarozkładowy drogowy transport pasażerski:
- pozarozkładowy transport pasażerski drogowy: czartery, przewóz wycieczek, turystów,
- wynajem autokarów z kierowcą,
- transport pasażerski pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta lub napędzanymi siłą mięśni ludzkich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu pojazdów ciągnionych przez zwierzęta bez usług woźniców, sklasyfikowanego w 71.21.Z,
- transportu sanitarnego ambulansami wypadkowymi, sklasyfikowanego w 85.14.B.
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60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
Podklasa ta obejmuje:
- transport cieczy i gazów cysternami, włączając odbiór mleka z gospodarstw rolnych,
- transport towarów w kontenerach,
- transport mebli,
- transport towarów sypkich luzem,
- transport towarów zamrożonych lub schłodzonych w specjalnych samochodach chłodniach,
- transport inwentarza żywego,
- transport drewna,
- transport odpadów i materiałów wtórnych zebranych na zlecenie, włączając gnój, błoto, zanieczyszczoną
ziemię,
- transport samochodów specjalnymi platformami,
- transport towarów pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta lub napędzanymi siłą mięśni ludzkich,
- transport towarów pozostałymi pojazdami specjalizowanymi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.A, 63.40.B, 63.40.C,
- przewozu pieniędzy i kosztowności samochodami pancernymi, sklasyfikowanego w 74.60.Z,
- zbierania i wywożenia śmieci i odpadów sklasyfikowanej w 90.02.Z.
60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
Podklasa ta obejmuje:
- przewozy przesyłek pocztowych,
- przewozy pozostałych towarów pojazdami uniwersalnymi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 64.1.
60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów, do przewożenia ładunków, z kierowcą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 71.21.Z.

60.30.Z Transport rurociągowy
Podklasa ta obejmuje:
- transport rurociągami gazów, cieczy, zawiesin i pozostałych towarów,
- działalność stacji pomp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 11.10.B,
- dystrybucji gazu, wody lub pary wodnej, sklasyfikowanej odpowiednio w 40.22.Z, 40.30.B i 41.00.B.
61.10.A Transport morski
Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków na pełnym morzu,
- działalność morskich statków wycieczkowych,
- działalność promów morskich,
- holowanie i pchanie w transporcie morskim,
- wynajem środków transportu morskiego z załogą.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i innej działalności pomocniczej, np. dokowania,
pilotowania, holowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w dziale 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanego w 71.22.Z.
61.10.B Transport wodny przybrzeżny
Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków na wodach przybrzeżnych,
- działalność promów i statków wycieczkowych innych niż morskie, taksówek wodnych itp.,
- holowanie i pchanie w przybrzeżnym transporcie wodnym,
- wynajem środków transportu przybrzeżnego z załogą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i innej działalności pomocniczej, np. dokowania,
pilotowania, holowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w dziale 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanego w 71.22.Z.
61.20.Z Transport wodny śródlądowy
Podklasa ta obejmuje:
- rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów lub ładunków na drogach wodnych śródlądowych: rzekach,
kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
- działalność śródlądowych statków wycieczkowych i jachtów,
- holowanie i pchanie w śródlądowym transporcie wodnym,
- wynajem sprzętu transportu śródlądowego z załogą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności restauracji i barów na pokładach statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,
- obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej, np.
dokowania, pilotowania, holowania, sklasyfikowanych w dziale 63,
- wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanych w 71.22.Z,
- wynajmu niepełnomorskich łodzi rekreacyjnych bez załogi, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
Dział 62 TRANSPORT LOTNICZY
Dział ten obejmuje:
- lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy.
Dział ten nie obejmuje:
- opylania upraw roślinnych sklasyfikowanego w 01.41.A,
- wykonywania generalnych przeglądów i remontów samolotów i silników lotniczych sklasyfikowanych w
35.30.B,
- prowadzenia reklam w powietrzu sklasyfikowanego w 74.40.Z,
- wykonywania fotografii lotniczej sklasyfikowanego w 74.81.Z.
62.10.Z Transport lotniczy regularny
Podklasa ta obejmuje:
- transport lotniczy pasażerów lub ładunków na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przewozów czarterowych, sklasyfikowanych w 62.20.Z.
62.20.Z Transport lotniczy nieregularny
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Podklasa ta obejmuje:
- lotniczy transport pasażerów lub ładunków nieobjęty rozkładem lotów,
- przewozy czarterowe,
- wynajem środków transportu lotniczego z załogą.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 71.23.Z.
62.30.Z Transport kosmiczny
Podklasa ta obejmuje:
- wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,
- transport kosmiczny pasażerów i ładunków.
63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich
Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach śródlądowych, sklasyfikowanego w 63.11.B,
- działalności portów morskich i śródlądowych, sklasyfikowanej w 63.22.A.
63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach morskich, sklasyfikowanego w 63.11.A,
- działalności portów morskich i śródlądowych, sklasyfikowanej w 63.22.A.
63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Podklasa ta obejmuje:
- załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w pozostałych punktach
przeładunkowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów w portach morskich, sklasyfikowanego w 63.11.A,
- przeładunku towarów w portach śródlądowych, sklasyfikowanego w 63.11.B,
- działalności dworców kolejowych i autobusowych, sklasyfikowanej w 63.21.Z,
- działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 63.23.A.
63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np.
w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych,
zbiornikach magazynowych znajdujących się w portach morskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu towarów w portach śródlądowych,
sklasyfikowanej w 63.12.B.
63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np.
w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych,
zbiornikach magazynowych znajdujących się w portach śródlądowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu towarów w portach morskich, sklasyfikowanej
w 63.12.A.
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na magazynowaniu, składowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów, np.
w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych,
zbiornikach magazynowych znajdujących się na terenie składowisk, innych niż port morski lub śródlądowy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polegającej na magazynowaniu i przechowywaniu towarów sklasyfikowanej w 63.12.A (w
portach morskich)oraz w 63.12.B (w portach śródlądowych),
- działalności parkingów samochodowych, sklasyfikowanej w 63.21.Z.
63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- działalność kolejowych i autobusowych dworców pasażerskich i stacji towarowych: sprzedaż i rezerwację
biletów, obsługę bagażu, działalność stacji towarowych zarówno kolejowych jak i drogowych,
- konserwacje i drobne naprawy w zakresie taboru kolejowego,
- działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami, garażami,
- przechowywanie przyczep kempingowych (zimowe).
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Podklasa ta nie obejmuje:
- przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 63.11.A, 63.11.B, 63.11.C,
- wynajmu lub dzierżawy zamykanych garaży lub budynków garażowych dla pojazdów na okres dłuższy niż
miesiąc, sklasyfikowanych w 70.20.Z.
63.22.A Działalność portów morskich
Podklasa ta obejmuje:
- działalność portów i dróg wodnych morskich,
- działalność dworców pasażerskich żeglugi morskiej i przybrzeżnej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich).
63.22.B Działalność portów śródlądowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność portów i dróg wodnych śródlądowych,
- działalność dworców pasażerskich żeglugi śródlądowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.B (w portach śródlądowych).
63.22.C Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
Podklasa ta obejmuje:
- usługi pilotowania, cumowania,
- usługi pomocy nawigacyjnej: radionawigacyjnej i radiolokacyjnej,
- usługi ratownictwa wodnego,
- kontrolę ruchu na szlakach wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych)
oraz 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A (w portach morskich) i 63.11.B (w portach
śródlądowych).
63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność latarni morskich,
- działalność nadzoru i kontroli związaną z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania dróg i obiektów wodnych,
w tym dotyczącą oznakowania nawigacyjnego torów wodnych,
- inną działalność wspomagającą transport wodny, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- holowania i pchania, sklasyfikowanego w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wodach przybrzeżnych)
oraz 61.20.Z (na wodach śródlądowych),
- przeładunku w portach, sklasyfikowanego w 63.11.A ( w portach morskich) i 63.11.B (portach śródlądowych).
63.23.A Działalność portów lotniczych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność portów lotniczych,
- działalność dworców lotniczych.
63.23.B Kontrola ruchu lotniczego
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63.23.C Obsługa naziemna statków powietrznych
63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność szkół pilotażu dla lotnictwa cywilnego,
- inną działalność wspomagającą transport lotniczy, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności szkoleniowej dla pilotów innych niż zawodowi, sklasyfikowanej w 80.41.Z.
63.30.A Działalność organizatorów turystyki
Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez,
uwzględniające transport i zakwaterowanie.
63.30.B Działalność pośredników turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z
zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
63.30.C Działalność agentów turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
rzecz organizatorów turystyki.
63.30.D Działalność turystyczna pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z informacją turystyczną,
- doradztwo turystyczne,
- rezerwację miejsc noclegowych,
- rezerwację i sprzedaż biletów,
- działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
63.40.A Działalność morskich agencji transportowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność agentów morskich statków pasażerskich,
- spedycję frachtu,
- organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe, transportu morskiego w imieniu
nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych przez morskie agencje transportowe,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie agencje transportowe,
- działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej morskich agencji transportowych,
- działalność morskich agencji transportowych związaną z obsługą towarową, np. przepakowywanie,
rozpakowywanie, sprawdzanie jakości, ważenie towarów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności śródlądowych wodnych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.B,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.
63.40.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,
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-

organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje transportowe, transportu w imieniu
nadawcy ładunku,
przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej śródlądowych wodnych agencji
transportowych,
działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związaną z obsługą towarową, np.
przepakowywanie, rozpakowywanie, sprawdzanie jakości, ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.A,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.
63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
Podklasa ta obejmuje:
- organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
- przyjmowanie przesyłek indywidualnych i grupowych,
- wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
- działalność agentów celnych,
- działalność agentów spedycji towarowej,
- działalność związaną z obsługą towarową, np. przepakowywanie, rozpakowywanie, sprawdzanie jakości,
ważenie towarów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.A,
- działalności śródlądowych wodnych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.B,
- działalności kurierów, sklasyfikowanej w 64.12.A,
- działalności związanej z organizacją ubezpieczenia towarów w transporcie, sklasyfikowanej w 67.20.Z.
64.11.Z Działalność operatora publicznego
Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych adresatom w kraju i za granicę,
- usługi świadczone w okienkach pocztowych np. sprzedaż znaczków pocztowych,
- obsługa przesyłek pocztowych,
- usługi pozostałe, np.: poste-restante, wynajmowanie skrytek pocztowych, kolportaż prasy,
- działalność kurierska świadczona w zakresie określonym koncesją.
Podklasa ta nie obejmuje:
- operacji kredytowych i oszczędnościowych oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za
pośrednictwem operatora publicznego, sklasyfikowanych w 65.12.B.
64.12.A Działalność kurierska
Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek w gwarantowanym terminie i w zakresie przedmiotowym
określonym koncesją.
64.12.B Działalność pocztowa
Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek w zakresie przedmiotowym (rodzaj przesyłki,
kategoria wagowa) niezastrzeżonych dla operatora publicznego.
Podklasa nie obejmuje:
- działalności kurierskiej sklasyfikowanej w 64.12.A.
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64.2 Telekomunikacja
Obok działalności związanej z przekazywaniem informacji, grupa ta obejmuje także działalność oferującą dostęp
do Internetu.
64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
Podklasa ta obejmuje:
- łączność telefoniczną z abonentami stacjonarnymi za pomocą technologii przewodowej lub radiowej w
stacjonarnej sieci telefonicznej,
- łączność telegraficzną lub teleksową w stacjonarnej sieci telegraficznej.
64.20.B Telefonia ruchoma
Podklasa ta obejmuje:
- łączność telefoniczną z abonentami ruchomymi za pomocą technologii bezprzewodowej w sieci telefonii
ruchomej typu komórkowego.
64.20.C Transmisja danych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność sieci niezbędną do przesyłania danych między urządzeniami stosującymi te same lub różne protokoły
transmisyjne, realizowane za pośrednictwem publicznej lub wydzielonej sieci transmisji danych.
64.20.D Radiokomunikacja
Podklasa ta obejmuje:
- usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych, z wyłączeniem usług
sklasyfikowanych w podklasach 64.20.A, 64.20.B i 64.20.C.

174

Wyjaśnienia
64.20.E Radiodyfuzja
Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego w celu bezpośredniego jego odbioru
przez ogół obywateli.
64.20.F Telewizja kablowa
Podklasa ta obejmuje:
- przesyłanie do abonentów sieci kablowej sygnałów telewizyjnych lub radiowych.
64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- dostęp do internetu,
- działalność telekomunikacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, sklasyfikowanej w 74.86.Z,
- produkcji programów radiowych i telewizyjnych, w połączeniu z nadawaniem, sklasyfikowanej w 92.20.Z.
SEKCJA J POŚREDNICTWO FINANSOWE
Sekcja ta obejmuje gromadzenie i podział funduszów włączając fundusze ubezpieczeniowe oraz działalność
pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym, z wyłączeniem funduszów związanych z
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym:
- działalność emisyjną, kredytową, zarządzania rezerwami dewizowymi i nadzoru nad operacjami
bankowymi prowadzoną przez bank centralny,
- gromadzenie i podział funduszów przez inne instytucje pieniężne,
- pośrednictwo finansowe, udzielanie kredytów, włączając pożyczki finansowe (leasing finansowy),
- administrowanie rynkiem finansowym i działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym,
- gromadzenie i podział funduszów emerytalnych, z wyłączeniem funduszów związanych z
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Dział 65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNO-RENTOWYCH
Dział ten obejmuje:
działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze
ubezpieczeniowe lub emerytalno- rentowe i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
UWAGA:
Działalność związana z obsługą kart kredytowych, sklasyfikowana jest zgodnie z rodzajem działalności jednostki
oferującej te usługi.
65.1 Pośrednictwo pieniężne
Grupa ta obejmuje:
- pozyskiwanie funduszy w formie depozytów, które są wykorzystywane w celu powiększenia ich wartości.
Depozyty definiuje się jako fundusze o wartości ustalonej w przeliczeniu pieniężnym, pozyskane na zasadzie
wkładów terminowych, które w kontekście klasyfikacji rodzajów działalności są, wyjąwszy bankowość centralną,
pozafinansowe.
65.11.Z Działalność banku centralnego
Podklasa ta obejmuje:
- emisję krajowej waluty oraz prowadzenie polityki pieniężnej,
- utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,
- nadzorowanie operacji bankowych,
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-

przyjmowanie depozytów.

65.12.A Działalność bankowa pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo pieniężne i kredytowe prowadzone przez banki inne niż bank centralny.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przechowywania i rejestracji środków otwartych funduszy emerytalnych sklasyfikowanych w 75.30.A.
65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
- pocztową obsługę kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych
pośrednictwem poczty.
65.2

realizowanych za

Pośrednictwo finansowe pozostałe

Grupa ta obejmuje:
- pośrednictwo finansowe inne niż prowadzone przez instytucje pieniężne.
65.21.Z Leasing finansowy
Podklasa ta obejmuje:
- odpłatne dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków
trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z
posiadanym prawem własności.
Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 71 w odpowiednich podklasach według rodzaju
dzierżawionych dóbr.
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo finansowe, dotyczące przede wszystkim udzielania pożyczek przez instytucje nieobjęte
pośrednictwem pieniężnym:
- udzielanie kredytów konsumpcyjnych,
- zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,
- pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,
- udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,
- factoring,
- pożyczki pod zastaw.
Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 71.
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65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje pozostałe rodzaje pośrednictwa finansowego związane głównie z dystrybucją środków
finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek:
- lokowanie w papiery wartościowe, np.: akcje, obligacje, weksle, poręczenia itp.,
- transakcje na własny rachunek dokonywane przez osoby obracające papierami wartościowymi,
- lokaty nieruchomościowe, prowadzone przede wszystkim na potrzeby innych rodzajów pośrednictwa
finansowego (np. w przypadku majątku grup powierniczych),
- wystawianie swapów (transakcja finansowa polegająca na umowie dwóch stron na wzajemną wymianę
płatności odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstępach czasu do dnia wygaśnięcia kontraktu),
dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem papierów wartościowych
oraz instrumentów pochodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 67.12.A,
- sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w dziale 70,
- leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 71.
Dział 66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ
PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
66.0

Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej

Grupa ta obejmuje:
- długo- i krótkoterminowe pokrywanie ryzyka, z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez
oszczędności.
66.01.Z Ubezpieczenia na życie
Podklasa ta obejmuje:
- ubezpieczenia bezpośrednie na życie i reasekurację pokrywające ryzyko związane ze śmiercią osoby
ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku.
Podklasa ta nie obejmuje:
- grupowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych sklasyfikowanych w 66.02.Z.
66.02.Z Fundusze emerytalno-rentowe
Podklasa ta obejmuje:
- zapewnienie dochodów emerytalno-rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszy emerytalnorentowych,
- działalność pracowniczych funduszy emerytalnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- indywidualnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, sklasyfikowanych w 66.01.Z,
- działalności związanej z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł publicznych, sklasyfikowanej w 75.12.Z,
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A.
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66.03.Z Ubezpieczenia pozostałe
Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia bezpośrednie i reasekurację (inne niż na życie) zarówno obowiązkowe jak i
dobrowolne:
- od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku),
- na wypadek choroby,
- majątkowe, dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A.
Dział 67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z
UBEZPIECZENIAMI
Dział ten obejmuje:
- realizację usług objętych lub ściśle związanych z pośrednictwem finansowym, które jednak same nie są
pośrednictwem finansowym.
67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym
Podklasa ta obejmuje
- prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:
- działalność giełd papierów wartościowych i pozostałych organizacji regulujących lub nadzorujących
funkcjonowanie rynków finansowych.
67.12.A Działalność maklerska
Podklasa ta obejmuje:
- oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, nabywanie lub
zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek (usługi brokerskie), zarządzanie cudzym pakietem
papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, prowadzenie
rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,
- działalność związaną z rynkiem papierów wartościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności na rynkach finansowych na rachunek własny, sklasyfikowanej w 65.23.Z,
- zarządzania pracowniczymi funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 66.02.Z,
- zarządzania funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanego w
67.12.B,
- doradztwa w zakresie planowania finansowego niewymagającego decyzji w imieniu klienta, sklasyfikowanego
w 67.13.Z,
- zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 75.30.A.
67.12.B Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych
Podklasa ta obejmuje:
- zarządzanie aktywami funduszy i aktywami zbiorczych portfeli papierów wartościowych,
- dystrybucję tytułów uczestnictwa,
- tworzenie i administrowanie rejestrami uczestników,
- przechowywanie aktywów,
- rejestrację aktywów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności na rynkach finansowych na rachunek własny, sklasyfikowanej w 65.23.Z,
- zarządzania pracowniczymi funduszami emerytalnymi sklasyfikowanego w 66.02.Z,
- działalności maklerskiej, sklasyfikowanej w 67.12.A,
- doradztwa w zakresie planowania finansowego, niewymagającego decyzji
sklasyfikowanego w 67.13.Z,
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-

zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 75.30.A.

67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
- działalność pośredników w sprawach zastawów hipotecznych,
- działalność doradców finansowych,
- działalność kantorów wymiany walut.
67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
Podklasa ta obejmuje:
- działalność ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, inną niż pośrednictwo
finansowe:
- działalność agentów ubezpieczeniowych,
- działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
- działalność rzeczoznawców dokonujących wyceny ubezpieczanych przedmiotów oraz oszacowania
poniesionych strat itp.
SEKCJA K

OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI,
WYNAJEM I
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USŁUGI

ZWIĄZANE

Z

Sekcja ta obejmuje działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną, w zakresie:
- zagospodarowania, wynajmu i pozostałej obsługi nieruchomości,
- wynajmu środków transportowych, także i samochodów osobowych, bez kierowcy (bez obsługi),
- wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi, wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku
domowego,
- prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usług informatycznych,
- działalności z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostałych usług
inżynierskich,
- doradztwa, usług prawniczych, księgowych, reklamy, rekrutacji pracowników itp.
70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Podklasa ta obejmuje:
- realizację projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującą przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży.
Podklasa ta nie obejmuje:
- prac budowlanych prowadzonych przez jednostki budowlane, sklasyfikowanych w 45.2.
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Podklasa ta obejmuje:
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek:
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
- budynków niemieszkalnych,
- gruntów i pozostałych nieruchomości.
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem i eksploatację nieruchomości na własny rachunek:
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
- budynków niemieszkalnych, z wyłączeniem obiektów wystawowych,
- gruntów i pozostałych nieruchomości,
- długotrwały wynajem przewoźnych domów mieszkalnych lub mieszkań umeblowanych.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności hoteli, wynajmu pokoi gościnnych, kempingów, pól namiotowych i pozostałych miejsc
zakwaterowania, sklasyfikowanych w 55.1 i 55.2.
70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo w kupnie, sprzedaży nieruchomości i ich części,
- pośrednictwo w najmie nieruchomości i ich części,
- szacowanie wartości nieruchomości i ich części.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania dobrami kultury i zabytkami, sklasyfikowanego w 92.32,
- zarządzania obiektami budowlanymi, sklasyfikowanego w 92.32.
70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
Podklasa ta obejmuje:
- działalność agencji zajmujących się pobieraniem opłat za czynsz,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, polegające np. na:
- podejmowaniu działań dla uzasadnionego inwestowania w nieruchomość,
- obsłudze nieruchomości i terenu otaczającego nieruchomość,
- utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym,
- kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
- wykonywaniu drobnych napraw.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania dobrami kultury i zabytkami, sklasyfikowanego w 92.32,
- zarządzania obiektami budowlanymi, sklasyfikowanego w 92.32.
Dział 71

WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dział ten obejmuje:
- leasing operacyjny, który jest zwykle długoterminową dzierżawą.
Dział ten nie obejmuje:
- leasingu finansowego, który jest zwykle specjalną formą udzielania kredytu, sklasyfikowanego w 65.21.Z.
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (do 3,5 tony) przeznaczonych głównie do
przewozu osób, bez kierowcy.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą, sklasyfikowanego w 60.22.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę środków transportu lądowego, bez kierowcy, z wyłączeniem samochodów osobowych:
- pojazdów szynowych,
- ciężarówek, ciągników drogowych, autobusów, przyczep i naczep, kontenerów, palet,
- motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.
- wynajem kontenerów,
- wynajem palet.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu lub dzierżawy ciężarówek lub pozostałych pojazdów z kierowcą, sklasyfikowanych w 60.23.Z i
60.24.C,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu kontenerów mieszkalnych lub biurowych, sklasyfikowanego w 71.32.Z,
- wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu lub dzierżawy środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w 61.10.A i B i 61.20.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu łodzi rekreacyjnych, rowerów wodnych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu lotniczego z załogą, sklasyfikowanego w 62.20.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu balonów, szybowców i lotni, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi: dotyczy to wynajmu wyrobów
klasyfikowanych w grupie 29.3,takich jak ciągniki rolnicze itd.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.41.A, 01.41.B,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu kosiarek trawnikowych, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
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71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych lądowych i wodnych, bez
obsługi,
- wynajem rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu,
- wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą, sklasyfikowanego w 45.50.Z,
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z.
71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych włączając sprzęt komputerowy, bez obsługi (np.
maszyny i urządzenia do przetwarzania danych, fotokopiarki, maszyny do pisania, maszyny i urządzenia do
księgowania).
Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu sprzętu telefonicznego, sklasyfikowanego w 71.34.Z.
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem lub dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowany, bez obsługi:
- silników, turbin, obrabiarek,
- maszyn i urządzeń górniczych do wydobywania ropy naftowej,
- profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, łączności,
- sprzętu kontrolno-pomiarowego,
- innych maszyn i urządzeń do badań naukowych, dla handlu i przemysłu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 65.21.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych, sklasyfikowanego w 71.31.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, sklasyfikowanego w 71.32.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń biurowych, włączając sprzęt komputerowy, sklasyfikowany w 71.33.Z.
71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
Podklasa ta obejmuje:
- wypożyczanie lub dzierżawę pozostałych artykułów gospodarstwa domowego i użytku osobistego:
- tkanin, odzieży i obuwia,
- mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych,
elektronicznych, sprzętu RTV użytku domowego i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego,
- sprzętu rekreacyjnego i sportowego, np. rowerów, balonów, szybowców, łodzi, łyżew, sanek, sprzętu
jeździeckiego,
- biżuterii, instrumentów muzycznych, kostiumów i sprzętu scenograficznego, zegarów, zegarków, lornetek,
- książek, czasopism i periodyków,
- kaset wideo do użytku domowego, płyt, CD, DVD, itp.
- sprzętu do majsterkowania,
- kwiatów i roślin.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów osobowych i furgonetek, motocykli, przyczep kempingowych i innych przyczep, bez
obsługi, sklasyfikowanego w 71.10.Z i 71.21.Z,
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wypożyczania książek, czasopism i periodyków, płyt i taśm przez biblioteki, sklasyfikowanego w 92.51.A. i
92.51.B,
wypożyczania przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, sklasyfikowanego
w 93.01.Z.

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Podklasa ta obejmuje:
- konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania:
analizę potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesów informatycznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego prowadzonych przez producentów lub handlowców,
sklasyfikowanych w 30.02.Z, 51.84.Z, 52.48.A.
72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
Podklasa ta obejmuje:
- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania
specyficznych wymagań klientów.
72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- analizowanie, projektowanie i programowanie systemów gotowych do użycia:
- analizę systemową potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie rozwiązań najkorzystniejszych z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie
określonego użytkownika,
- pisanie programów na zlecenie użytkownika,
- projektowanie stron internetowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania gotowego oprogramowania, sklasyfikowanego w 22.33.Z,
- konsultacji w dziedzinie oprogramowania związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
sklasyfikowanych w 72.10.Z.
72.30.Z Przetwarzanie danych
Podklasa ta obejmuje:
- udostępnianie baz danych: dostęp sekwencyjny lub swobodny dla wszystkich lub dla określonej grupy
użytkowników, przygotowywanie danych na zamówienie, zarządzanie bazami danych za pomocą komputera,
wybieranie, segregowanie danych na zamówienie,
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem programów ogólnie dostępnych jak i zastrzeżonych:
- pełne przetwarzanie danych,
- wprowadzanie danych do zbiorów,
- skanowanie dokumentów,
- ciągłe zarządzanie i obsługiwanie cudzych urządzeń do przetwarzania danych,
- zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich (Web Hosting).
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72.40.Z Działalność związana z bazami danych
Podklasa ta obejmuje:
- publikowanie (udostępnianie) baz danych w trybie Online,,
- publikowanie (udostępnianie) katalogów i list użytkowników w trybie Online,
- pozostałe publikacje w trybie Online,
- działalność portali internetowych (Web search portals).
Podklasa nie obejmuje:
- publikacji w internecie w powiązaniu z tradycyjnymi formami wydawniczymi, sklasyfikowanych w dziale 22,
- udostępniania baz danych sklasyfikowanych w 72.30.Z.
72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i naprawy maszyn biurowych i księgujących oraz komputerów i komputerowego sprzętu
peryferyjnego.
72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z informatyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Dział 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
Dział ten obejmuje następujące rodzaje prac badawczo-rozwojowych:
- badania podstawowe, czyli prace teoretyczne i doświadczalne podejmowane głównie w celu zdobycia nowej
wiedzy w oparciu o zaobserwowane zjawiska i fakty, bez konkretnego ich zastosowania lub wykorzystania,
- badania stosowane, czyli badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowane głównie na
konkretne zastosowania praktyczne,
- prace rozwojowe: prowadzenie prac doświadczalnych opartych na istniejącej wiedzy uzyskanej z badań
naukowych i/lub doświadczeń praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na wyprodukowanie nowych
materiałów, wyrobów i urządzeń, a także zastosowanie nowych procesów technologicznych, systemów i usług
oraz na ulepszenie już istniejących.
73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- astronomii,
- fizyki,
- informatyki,
- matematyki,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk matematyczno-fizycznych.
73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- chemii fizycznej i teoretycznej,
- chemii nieorganicznej,
- chemii organicznej,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk chemicznych.
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73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- geofizyki,
- geografii,
- geologii,
- oceanologii,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk o Ziemi.
73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- biologii,
- botaniki,
- zoologii,
- ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk biologicznych.
73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- agrotechniki,
- gospodarki leśnej i drzewnej,
- melioracji wodnych,
- ogrodnictwa i sadownictwa,
- rybactwa,
- techniki rolniczej,
- technologii żywności,
- weterynarii,
- zootechniki,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- biologii medycznej,
- medycyny,
- pielęgniarstwa,
- stomatologii,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk medycznych,
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- architektury i urbanistyki,
- automatyki i robotyki,
- biocybernetyki i inżynierii medycznej,
- budowy i eksploatacji maszyn,
- energetyki,
- budownictwa,
- elektroniki,
- geodezji i kartografii,
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-

górnictwa i geologii inżynierskiej,
informatyki (sprzęt, systemy),
inżynierii środowiska,
mechaniki,
metalurgii,
techniki nawigacji,
technologii chemicznej,
technologii drewna,
telekomunikacji,
transportu,
pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk technicznych.

73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- pozostałych międzydyscyplinarnych nauk przyrodniczych i technicznych.
73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- ekonomii,
- organizacji i zarządzania,
- statystyki ekonomicznej,
- towaroznawstwa,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk ekonomicznych.
73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych.
73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- filozofii,
- religioznawstwa,
- teologii,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii.
73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- językoznawstwa,
- literaturoznawstwa,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.
73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- bibliotekarstwa,
- informacji naukowo-technicznej,
- innych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.

186

Wyjaśnienia

73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- archeologii,
- historii,
- pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii.
73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
Podklasa ta obejmuje:
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych.
73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
Podklasa ta obejmuje:
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.
73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
- pozostałych nauk humanistycznych,
- pozostałych nauk społecznych,
- pozostałych międzydyscyplinarnych nauk humanistycznych i społecznych.
74.11.Z Działalność prawnicza
Podklasa ta obejmuje:
- reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym,
prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
- doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
- doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
- doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
- doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
- porozumień i umów zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów
związanych z działalnością społeczno- gospodarczą,
- dokumentacji patentowej i praw autorskich,
- testamentów, aktów darowizn, umów powierniczych itp.,
- działalność notariuszy, komorników, rzeczników patentowych, radców prawnych, rzeczoznawców, sędziów
polubownych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sądów, sklasyfikowanej w 75.23.Z.
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74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
Podklasa ta obejmuje:
- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność
biegłych księgowych),
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
- doradztwo podatkowe i reprezentowanie (inne niż prawne) klientów przed organami podatkowymi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- konsultacji w zakresie zarządzania, np. projektowania systemów księgowych, projektowania rachunku
kosztów, projektowania procedur kontroli wydatków, sklasyfikowanych w 74.14.A,
- ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 74.87.B.
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
Podklasa ta obejmuje:
- badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i
wprowadzania nowych produktów, oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników,
- badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę
statystyczną uzyskanych wyników.
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Podklasa ta obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i służb publicznych w zakresie:
- kontaktów ze środkami masowego przekazu i "public relations",
- opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków,
- planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
- doradztwa połączonego z zarządzaniem (np.działalność agronomów w rolnictwie),
- doradztwo personalne rozumiane w szczególności jako:
- dokonywanie analiz kwalifikacji pracowników i formułowanie zakresu obowiązków,
- określanie pożądanych kwalifikacji kandydatów,
- dobór i rekomendowanie kandydatów na określone stanowiska pracy,
- doradztwo z zakresu przepisów i procedur dotyczących doboru i zatrudniania pracowników,
Podklasa ta nie obejmuje:
- zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sklasyfikowanego w 74.14.B.
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Podklasa ta obejmuje:
- zarządzanie i kierowanie przez osoby fizyczne działalnością gospodarcza na podstawie kontraktu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 74.14.A,
- kierowania w zakresie działalności społecznej, sklasyfikowanego w 75.12.Z,
- kierowania w zakresie efektywności gospodarowania, sklasyfikowanego w 75.13.Z.
74.15.Z Działalność holdingów
Podklasa ta obejmuje:
- działalność holdingów, zajmujących się przechowywaniem papierów wartościowych (lub innych akcji) spółek
i przedsiębiorstw w celu uzyskania kontroli lub wpływu na decyzje podejmowane przez zarząd,
- działalność firm centralnych, scentralizowanych zarządów itp., zajmujących się kontrolowaniem,
administrowaniem, zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa. Zajmują się one
przeważnie planowaniem strategicznym lub organizacyjnym oraz procesami podejmowania decyzji.
Podklasa ta nie obejmuje:
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działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 65.23.Z.

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru
budowlanego,
- projektowanie technologiczne włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego dla: górnictwa,
przemysłu, transportu, ochrony środowiska itp.,
- działalność projektowania budowlanego związanego z inżynierią lądową, wodną, liniami i sieciami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi,
- opracowywanie projektów wstępnych w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych itp.,
- doradztwo techniczne, z wyłączeniem doradztwa prowadzonego przez inżynierów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- projektowania wystroju i dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.87.B,
- doradztwa z dziedziny informatycznej sklasyfikowanego w dziale 72.
74.20.B Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza
Podklasa ta obejmuje:
- działalność geologiczną, hydrogeologiczną oraz poszukiwawczo-rozpoznawczą: pomiary i obserwacje ziemi w
celu zdobycia informacji dotyczącej struktur podziemnych i lokalizacji złóż kopalin i wód podziemnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wierceń i wykopów próbnych sklasyfikowanych w 45.12.Z,
- działalności badawczo-rozwojowej, sklasyfikowanej w dziale 73,
- wykonywania analiz i pomiarów technicznych, sklasyfikowanego w 74.30.Z.
74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na fizycznej powierzchni Ziemi,
- opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym również z
zastosowaniem fotogrametrii i teledetekcji,
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych obiektów przemysłowych i budowlanych,
- badania geodynamiczne,
- działalność związaną z prognozowaniem pogody.
Podklasa ta nie obejmuje:
- prowadzenia państwowych ewidencji i rejestrów sklasyfikowanego w 75.13.Z.
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74.30.Z Badania i analizy techniczne
Podklasa ta obejmuje:
- wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,
pomiarów poziomu radioaktywności itp.; analizowanie źródeł potencjalnych zanieczyszczeń np. dymami i
ściekami,
- wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności oraz badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i
mięsa po uboju,
- wykonywanie badań wytrzymałościowych i pomiarów uszkodzeń,
- wykonywanie badań sprawdzających obliczenia konstrukcyjne elementów budowli,
- wykonywanie badań jakościowych i wydawanie atestów dla statków, samolotów, pojazdów, pojemników
ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez wykonywania naprawy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- oceny szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 67.20.Z,
- działalności związanej z testami medycznymi i stomatologicznymi, sklasyfikowanej w 85.14.F.
74.40.Z Reklama
Podklasa ta obejmuje:
- projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych,
- projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, ram ogłoszeniowych, dekorowania wystaw
sklepowych, pokazów, reklam na samochodach i autobusach itp.,
- realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
- reklamę powietrzną,
- dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
- wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
- drukowania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 22.22.Z,
- badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 74.13.Z,
- działalności specjalistów stosunków międzyludzkich ("public relations"), sklasyfikowanej w 74.14.A,
- wykonywania fotografii reklamowej, sklasyfikowanego w 74.81.Z,
- produkcji filmów reklamowych, sklasyfikowanej w 92.11.Z.
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Podklasa ta obejmuje:
- pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,
- poszukiwanie pracowników i wybór zgłoszeń pod kątem potrzeb pracodawcy poprzez m.in.:
- formułowanie opisu stanowisk,
- weryfikację kandydatów,
- sprawdzanie referencji,
- poszukiwanie personelu kierowniczego,
- udostępnianie pracowników kontraktowych przez podmioty gospodarki narodowej innym jednostkom lub
osobom, głównie na krótki okres; pracownicy są wynagradzani przez te podmioty.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z wynajmowaniem pracowników rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,
- działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na
rzecz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w 74.50.B,
- działalności agentów teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.87.B,
- działalności państwowych urzędów pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z,
- działalności związanej z obsadą aktorską, teatralną i filmową, sklasyfikowanej w 92.72.Z.
74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą
wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
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Podklasa ta obejmuje:
- działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, której efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka
związanego z jej wykonywaniem.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą równocześnie na rzecz więcej niż jednego podmiotu, sklasyfikowanej w odpowiednich
grupowaniach zgodnie z wykonywaną działalnością,
- działalności związanej z wynajmowaniem pracowników rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,
- działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, sklasyfikowanej w 74.50.A,
- działalności agentów teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.87.B,
- działalności państwowych urzędów pracy sklasyfikowanej w 75.13.Z.,
- działalności związanej z obsadą aktorską, teatralną i filmową, sklasyfikowanej w 92.72.Z.
74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
Podklasa ta obejmuje:
- działalność detektywów,
- ochronę przed kradzieżami magazynów, domów towarowych przez detektywów,
- ochronę transportu przedmiotów wartościowych,
- ochronę osobistą,
- pilnowanie i ochronę mieszkań, budynków mieszkalnych, biur, fabryk, budowli, miejsc budowy, hoteli,
teatrów, miejsc rozrywkowych, stadionów sportowych, centrów sklepowych itp.,
- działalność związaną z bezpieczeństwem pasażerów i ochroną mienia w środkach transportu publicznego,
- kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomocą mechanicznych lub elektrycznych urządzeń ochronnych,
- dokonywanie wstępnej identyfikacji alarmów i używanie patroli interwencyjnych,
- doradztwo w zakresie ochrony przemysłowej, osobistej (domowej) i publicznej, włączając kontrolę środków
zabezpieczających,
- pozostałą działalność w zakresie ochrony.
Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania systemów alarmowych, sklasyfikowanego w 45.31.B,
- działalności wojska, policji i straży pożarnej, finansowanej ze środków publicznych, sklasyfikowanej w dziale
75,
- tresury psów dla celów obronnych, sklasyfikowanej w 93.05.Z.
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74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
Podklasa ta obejmuje:
- sprzątanie wnętrz budynków wszelkich typów, włączając biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe
pomieszczenia przemysłowe oraz budynki mieszkalne,
- mycie okien,
- czyszczenie kominów i palenisk, pieców, kotłów c.o., przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
- dezynfekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów,
- mycie m.in. pociągów, autobusów, samolotów,
- czyszczenie maszyn przemysłowych,
- mycie butelek,
- czyszczenie wewnątrz cystern i tankowców.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.41.A,
- sprzątania pomieszczeń inwentarskich, sklasyfikowanego w 01.42.Z,
- czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą strumienia pary wodnej, piasku i podobnych środków,
sklasyfikowanego w 45.45.Z,
- czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w 45.45.Z,
- prania dywanów, chodników i zasłon, sklasyfikowanego w 93.01.Z,
- działalności personelu domowego, sklasyfikowanej w 95.00.Z.
74.81.Z Działalność fotograficzna
Podklasa ta obejmuje:
- usługi fotograficzne w zakresie:
- fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,
- fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu
nieruchomościami lub dla celów turystyki,
- fotografii lotniczej,
- obróbkę materiałów fotograficznych:
- wywoływanie klisz, robienie odbitek i powiększeń z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,
- oprawianie slajdów,
- kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
- usługi fotograficzne realizowane za pomocą automatów fotograficznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizyjnym, sklasyfikowanej w 92.11.Z,
- działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z,
- działalności automatów fotograficznych na monety, obsługiwanych osobiście, sklasyfikowanych w 93.05.Z.
74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
Podklasa ta obejmuje:
- pakowanie towarów wykonywane na zlecenie, także z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:
- pakowanie mięsa,
- napełnianie aerozoli,
- butelkowanie,
- pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),
- pakowanie wyrobów farmaceutycznych,
- etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
- pakowanie paczek i prezentów,
- pakowanie monet i bilonu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 63.40,
- napełniania aerozoli w ramach procesu produkcyjnego, sklasyfikowanego w Sekcji D.
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74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
Podklasa ta obejmuje:
- stenografowanie i obsługę korespondencji:
- pisanie na maszynie,
- pozostałe czynności sekretarskie polegające na przepisywaniu z taśm i dysków,
- kopiowanie, drukowanie i powielanie biurowe oraz czynności podobne,
- adresowanie kopert, rozdzielanie korespondencji, zaklejanie, pieczętowanie i wysyłanie, włączając
materiały reklamowe, rejestrowanie korespondencji itp.,
- tłumaczenie tekstów i rozmów,
- korektę tekstów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności baz danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych, sklasyfikowanego w 74.12.Z.
74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo związane z techniczną obsługą klientów, prowadzone na zlecenie:
- centra telefoniczne przyjmujące wezwania od klientów, udzielające odpowiedzi klientom przy
zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowotelefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych:
- przyjmowanie zamówień,
- udzielanie informacji o produktach,
- przyjmowanie reklamacji,
- centra telefoniczne prowadzące działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta:
- badanie rynku,
- marketing bezpośredni,
- weryfikacja adresów.
74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów,
- przygotowywanie stoisk.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z reklamą, sklasyfikowanej w 74.40.Z.
74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- ściąganie należności płatniczych, ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzoną w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- działalność organizowania zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, pośrednictwo w interesach,
- działalność związaną z wyceną z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw
ubezpieczeniowych,
- projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i inne: dekorowanie wnętrz, wzornictwo
artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
- działalność projektantów graficznych,
- działalność związana z bonami premiowymi,
- działalność dekoratorów wnętrz,
- działalność osób prowadzących aukcje pracujących na własny rachunek,
- działalność doradców (innych niż inżynierowie i technicy), gdzie indziej niesklasyfikowana,
- odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,
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-

działalność agentów i agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu,
teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej jak również działalność zmierzającą do wydania i
sprzedaży książek, nagrań muzycznych, dzieł sztuki, fotografii itp. przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z kartami kredytowymi, sklasyfikowanej w dziale 65,
- projektowania maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych, sklasyfikowanego w 74.20,
- działalności związanej z reklamą, sklasyfikowanej w 74.40.Z.
SEKCJA L ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Sekcja ta obejmuje:
- działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji
państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania
funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji,
ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
- działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw
zagranicznych i obronności,
- działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- działalność wymiaru sprawiedliwości włączając wykonywanie wyroków sądowych,
- działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,
- działalność związaną z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi,
- działalność związaną z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
W dziale 75 nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład
działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w dziale 75, ale proces
edukacji mieści się w zakresie działu 80 (Edukacja). Kierowanie ochroną zdrowia mieści się w dziale 75, ale
działalność szpitali wojskowych i więziennych ujęta jest w dziale 85 (Ochrona zdrowia i opieka społeczna).
Kierowanie realizacją programów mających na celu ochronę środowiska przynależy do niniejszego działu,
natomiast odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów klasyfikuje się do działu 90 (Odprowadzanie ścieków,
usuwanie odpadów i pozostałe usługi sanitarne i pokrewne).
75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Podklasa ta obejmuje:
- działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez:
- organy naczelne i centralne administracji państwowej (Sejm, Prezydenta, ministrów, urzędy centralne,
komisje, komitety itp.),
- organy terenowe administracji publicznej,
- realizowanie budżetu państwa i zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym: zbieranie i
gromadzenie środków finansowych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
- działalność związaną z systemami podatkowymi: pobieranie podatków oraz ściganie naruszeń prawa
podatkowego,
- działalność służb celnych,
- działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym (tworzenie planów i
nadzór nad ich wykonaniem),
- działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji państwowej.
75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
Podklasa ta obejmuje:
- działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę
warunków życia ludności:
- związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną,
- dotyczących edukacji,
- mających na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych itp.,
- mających na celu ochronę środowiska naturalnego,
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związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- obowiązkowych świadczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,
- edukacji, sklasyfikowanej w dziale 80,
- działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1,
- działalności w zakresie opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3,
- działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości i wywozem śmieci, sklasyfikowanej w 90.0,
- działalności bibliotek, archiwów publicznych, muzeów, obszarów i obiektów chronionej przyrody,
sklasyfikowanej w 92.5,
- działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.6 i 92.7.
75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Podklasa ta obejmuje:
- działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami związanymi z:
- rolnictwem i gospodarką rolną (ustalaniem cen na produkty rolne, alokacją dotacji, kierowaniem
weterynarią, kierowaniem i kontrolą stosowania pestycydów), leśną, łowiectwem i rybołówstwem,
- gospodarką paliwową i energetyczną,
- kopalnictwem i zasobami surowcowymi (poszukiwania złóż, marketing surowcowy itp.),
- turystyką (rozbudową zaplecza i promocją),
- rynkiem siły roboczej (aktywizacją zawodową, pośrednictwem pracy, zwalczaniem bezrobocia),
- transportem i komunikacją,
- ogólną administracją w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego oraz gospodarki magazynowej,
- realizacją programów obejmujących różne dziedziny gospodarcze (kierowanie, inspekcja i kontrola,
koncesjonowanie),
- prowadzeniem państwowych ewidencji i rejestrów,
- prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
Podklasa ta obejmuje:
- działalność związaną z ogólną polityką personalną w administracji publicznej:
- zarządzanie i wykonywanie działalności personalnej związanej lub nie z funkcją specjalną w
administracji publicznej,
- opracowywanie i wdrażanie ogólnych założeń polityki personalnej oraz procedur wyboru i promowania,
metod oceny, opisu zakresu obowiązków, oceniania i weryfikacji pracowników cywilnej administracji
publicznej,
- zarządzanie, wykonywanie i wspieranie działań związanych z:
- centralnym zaopatrzeniem,
- utrzymaniem i przechowywaniem zasobów archiwów i kartotek rządowych,
- zarządzaniem obiektami budowlanymi będącymi własnością rządu lub zajmowanymi przez instytucje
rządowe,
- funkcjonowaniem urzędów centralnych,
- pozostałą działalnością usługową na rzecz administracji publicznej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności bibliotek, sklasyfikowanej w 92.51.A i 92.51.B,
- działalności archiwów historycznych, sklasyfikowanej w 92.51.C.
75.2

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

75.21.Z Sprawy zagraniczne
Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie i wykonywanie prac zagranicznych organów administracji państwowej oraz misji
dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą lub w siedzibach organizacji
międzynarodowych,
- kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,
- udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego czy jest ona organizowana przez instytucje
międzynarodowe czy nie,
- pomoc militarną na rzecz innych krajów,
- pomoc międzynarodową, np. dla uchodźców, na rzecz walki z głodem.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności administracyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sklasyfikowanej w 75.11.Z.
75.22.Z Obrona narodowa
Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi, powietrznymi,
formacjami rezerwy i pomocniczymi) obejmujące:
- bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
- jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne
formacje i komendy niebojowe,
- obronne formacje pomocnicze i rezerwy,
- jednostki zaopatrzenia w sprzęt i materiały, jednostki budowlane itp.,
- działalność polowych szpitali wojskowych,
- kierowanie, nadzór i wspieranie działalności sił obrony cywilnej,
- wspomaganie planowania instytucji cywilnych na okoliczność wystąpienia klęsk żywiołowych oraz katastrof
cywilizacyjnych, włączając przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności administracyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, sklasyfikowanej w 75.11.Z,
- pomocy wojskowej dla innych krajów, sklasyfikowanej w 75.21.Z,
- działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 75.23.Z,
- pomocy wojskowej na wypadek katastrof żywiołowych, sklasyfikowanej w 75.24.Z,
- działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w dziale 80,
- działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.
75.23.Z Wymiar sprawiedliwości
Podklasa ta obejmuje:
- działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
- działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów
administracyjnych, prokuratury i sądów wojskowych,
- działalność więziennictwa i instytucji resocjalizacyjnych,
- działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

powszechnych,

sądów

Podklasa ta nie obejmuje:
- doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 74.11.Z,
- działalności szkół więziennych, szkół w zakładach poprawczych, wychowawczych, sklasyfikowanej w dziale
80,
- działalności szpitali więziennych, sklasyfikowanej w 85.11.Z.
75.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
Podklasa ta obejmuje:
- kierowanie oraz nadzór nad działalnością sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i
pozostałe formacje policyjne, finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji
cudzoziemców, laboratoria kryminalistyki i utrzymanie archiwów policyjnych,
- działalność administracyjną związaną z obroną cywilną dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek
zagrożenia wewnętrznego oraz pomocą na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych,
- działalność w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku konstytucyjnego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności wojska w zakresie kierowania, nadzoru i wspierania, sklasyfikowanej w 75.22.Z.
75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
Podklasa ta obejmuje:
- ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem,
- działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży
pożarnych,
- działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i
zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów,
ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności służb ochrony lasów przed pożarami, sklasyfikowanej w 02.02.Z,
- działalności prywatnej i zakładowej straży pożarnej, sklasyfikowanej w sekcji D,
- działalności służb prewencji i zwalczania ognia na lotniskach, sklasyfikowanej w 63.23.C,
- działalności służb prewencji i zwalczania ognia w jednostkach wojskowych, sklasyfikowanych w 75.22.Z,
- działalności administracyjnej związanej z obroną cywilną, sklasyfikowanej w 75.24.Z.
75.30.A Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
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Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, takich jak: świadczenia emerytalne i
rentowe, otwarte fundusze emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych itp.,
- pozostałe prawnie gwarantowane świadczenia społeczne.
Podklasa ta nie obejmuje:
- nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w dziale 66,
- powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,
- działalności ośrodków opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3.
75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego polegającej na
zapewnieniu osobom ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu oraz w celu
zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Podklasa ta nie obejmuje:
- nieobowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, sklasyfikowanych w 66.03.Z,
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A,
- działalności ośrodków opieki społecznej, sklasyfikowanej w 85.3.
SEKCJA M EDUKACJA
Sekcja ta obejmuje:
- szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej,
jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,
- edukację i kształcenie na kursach dziennych i wieczorowych, przez radio i telewizję, Internet oraz drogą
korespondencyjną,
- edukację w systemie przedszkolnym oraz szkolnictwo na wszystkich poziomach kształcenia,
- pozostałe formy kształcenia prowadzone przede wszystkim dla dorosłych, kształcenie ustawiczne.
Kształcenie dorosłych w systemie szkolnym jest ujmowane przy poszczególnych poziomach kształcenia.
Sekcja ta nie obejmuje:
- działalności o charakterze opiekuńczym i wychowawczym (np. działalność żłobków, burs, internatów,
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży itp.), sklasyfikowanej w działach 55 i 85,
- kształcenia związanego głównie z rekreacją (np. kursów gry w brydża, golfa itp.), sklasyfikowanego w
dziale 92.
80.1Przedszkola i szkolnictwo podstawowe
Grupa ta obejmuje nauczanie, które może odbywać się w klasach, przez radio, telewizję, Internet lub drogą
korespondencyjną.
80.10.A Przedszkola
Podklasa ta obejmuje:
- działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną w przedszkolach, włączając specjalne dla dzieci w wieku
od 3 lat do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej,
- edukację w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.
80.10.B Szkolnictwo podstawowe
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Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach podstawowych, włączając szkoły specjalne.
80.10.C Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
80.2Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe
Grupa obejmuje nauczanie, które może odbywać się w klasach, przez radio, telewizję, Internet lub drogą
korespondencyjną.
80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w gimnazjum, włączając gimnazjum specjalne.
80.21.B Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, szkołach muzycznych I stopnia, szkołach
sztuki tańca.
Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkołach artystycznych, sklasyfikowanej w 80.22.B.
80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach ogólnokształcących 4-letnich, włączając specjalne zorganizowanych na podbudowie
programowej szkoły podstawowej. Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu dojrzałości daje
prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w szkołach policealnych,
- edukację w liceach ogólnokształcących 3-letnich, włączając specjalne zorganizowanych na podbudowie
programowej gimnazjum. Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu maturalnego daje prawo
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w szkołach policealnych.
80.21.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach zasadniczych zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej,
włączając specjalne. Nauka trwa 3 lata. Świadectwo ukończenia potwierdza posiadanie wykształcenia
zasadniczego zawodowego umożliwiającego absolwentowi uzyskanie tytułu zawodowego robotnika
wykwalifikowanego po zdaniu egzaminu i wykształcenia ogólnego umożliwiającego dalsze kształcenie,
- edukację w zasadniczych szkołach zawodowych zorganizowanych na podbudowie programowej gimnazjum,
włączając specjalne. Nauka trwa nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 3 lata. Ukończenie szkoły daje
absolwentowi możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
oraz wykształcenie ogólne, umożliwiające absolwentom dalsze kształcenie.
80.22.B Szkoły artystyczne
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w szkołach umożliwiających uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego lub średniego
wykształcenia zawodowego i ogólnego. Okres nauki w tych szkołach trwa od 4 do 9 lat.
Podklasa ta nie obejmuje:
- edukacji w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanej w 80.21.B,
- edukacji w szkołach policealnych i pomaturalnych, sklasyfikowanej w 80.30.A.
80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
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Podklasa ta obejmuje:
- edukację w liceach profilowanych i liceach technicznych, włączając specjalne o zróżnicowanych profilach
kształcenia ogólnozawodowego stosownie do wybieranego przyszłego kierunku kształcenia zawodowego.
Uzyskane wykształcenie ogólne umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego i daje prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Zdobyta wiedza ogólnozawodowa daje
możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w skróconych cyklach kształcenia w szkole policealnej lub w
formach pozaszkolnych.
80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
Podklasa ta obejmuje:
- edukację w technikach, włączając specjalne, zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej i zasadniczej szkoły zawodowej oraz równorzędnych liceach
zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub szkoły zasadniczej. Absolwenci tych
szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego, który upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe,
- edukację w liceach zawodowych, włączając specjalne na podbudowie programowej szkoły podstawowej.
Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia
średniego ogólnego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu oraz wykształcenia
zasadniczego umożliwiającego uzyskanie tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z zawodu.
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80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
Podklasa ta obejmuje:
- działalność centrów kształcenia praktycznego, realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla
uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizujących egzaminy zewnętrzne w zawodach
objętych klasyfikacją zawodów kształcenia zawodowego.
80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
Podklasa ta obejmuje pozostałe formy edukacji zawodowej, poniżej poziomu szkolnictwa, sklasyfikowanego w
80.30:
- edukację w szkołach przysposabiających do pracy,
- edukację w pozostałych szkołach zawodowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
80.22.G Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
Podklasa ta obejmuje:
- edukację zorganizowaną dla osób z wykształceniem średnim realizowaną w szkołach policealnych i
pomaturalnych, włączając policealne szkoły artystyczne oraz pomaturalne szkoły bibliotekarskie i
animatorów kultury. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły dające możliwość
uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po zdaniu egzaminu.
80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność zakładów kształcenia nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych, których celem jest kształcenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,
placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli języków obcych. Kształcenie w kolegiach
zakończone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje
nauczycielskie.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności placówek doskonalenia nauczycieli, sklasyfikowanych w 80.42.B.
80.30.C Szkolnictwo wyższe
Podklasa ta obejmuje:
- szkolnictwo wyższe państwowe i niepaństwowe prowadzące kształcenie na poziomie studiów licencjackich
(inżynierskich) oraz magisterskich, których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra
(magistra inżyniera) lub równorzędny. Kształcenie odbywa się w systemie studiów dziennych, zaocznych,
wieczorowych lub eksternistycznych.
80.30.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z
wyłączeniem szkolnictwa wyższego
80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
Grupa ta zarezerwowana jest dla kształcenia dorosłych, które nie jest ujęte w 80.1-80.3.
Nauczanie może odbywać się w klasach, przez radio i telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną.
80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
Podklasa ta obejmuje także:
- działalność placówek organizujących kursy mające na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnień i
certyfikatów upoważniających do prowadzenia statków, innych niż profesjonalne.
80.42.A Nauka języków obcych
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80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
- kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych,
wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych,
- działalność placówek doskonalenia nauczycieli,
- działalność uniwersytetów ludowych i uniwersytetów powszechnych,
- edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności szkół tańca, sklasyfikowanej w 92.34.Z,
- działalności szkoleniowej w zakresie sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.
SEKCJA N OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Sekcja ta obejmuje lecznictwo, włączając profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia, w tym:
- lecznictwo zamknięte w szpitalach - także wojskowych i więziennych i innych placówkach
zapewniających pacjentom opiekę całodobową,
- lecznictwo otwarte w przychodniach, ambulatoriach, w ramach prywatnych praktyk lekarskich,
- wszelką działalność związaną z ochroną zdrowia włączając działalność paramedyczną, z wyłączeniem
jednak działalności produkcyjnej (produkcji protez, sztucznych zębów itp.),
- działalność psychologów, psychoterapeutów i specjalistów terapii uzależnień związane z diagnozą i
terapią zaburzeń psychicznych,
- działalność weterynaryjną, z wyłączeniem usług sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich,
- pomoc społeczną, włączając pomoc całodobową w sierocińcach, domach dziecka, zakładach
poprawczych, domach dla osób uzależnionych, domach dla osób upośledzonych, domach starców oraz
działalność charytatywną.
Sekcja ta nie obejmuje:
- gwarantowanych prawnie ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w sekcji L.
85.11.Z Szpitalnictwo
Podklasa ta obejmuje:
- działalność szpitali ogólnych, specjalistycznych, psychiatrycznych i klinicznych, sanatoriów, prewentoriów,
centrów rehabilitacyjnych, klinik stomatologicznych i innych instytucji medycznych zapewniających
pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
- działalność szpitali wojskowych i więziennych.
Działalność tych placówek jest nastawiona na obsługę pacjentów i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem
lekarzy.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 75.22.Z,
- prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej, sklasyfikowanej w 85.12.Z,
- działalności stomatologicznej bez zakwaterowania pacjentów w placówce stomatologicznej, sklasyfikowanej
w 85.13.Z,
- działalności ratunkowej prowadzonej przez ambulanse wypadkowe, sklasyfikowanej w 85.14.B,
- działalności indywidualnej lub zespołowej pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 85.14.C,
- działalności prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne, sklasyfikowanej w 85.14.F.
85.12.Z Praktyka lekarska
Podklasa ta obejmuje:
- konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy ogólnych i specjalistów w przychodniach (ogólnych,
przyszpitalnych, szkolnych, zakładowych itp.) spółdzielniach lekarskich, w ramach prywatnych praktyk oraz
działalność lekarską prowadzoną bezpośrednio w domu pacjenta. Pacjenci z reguły poddawani są leczeniu
ambulatoryjnemu, mogą także być kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do lekarzy
specjalistów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności stomatologicznej, sklasyfikowanych w 85.13.Z,
- działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 85.14.E,
- działalności indywidualnej lub zespołowej pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 85.14.C,
- działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 85.14.D,
- działalności prowadzonej przez samodzielne laboratoria medyczne, sklasyfikowanej w 85.14.F.
85.13.Z Praktyka stomatologiczna
Podklasa ta obejmuje:
- ogólną i specjalistyczną działalność stomatologiczną, włączając działalność ortodontyczną prowadzoną w
ramach praktyki prywatnej oraz w spółdzielniach stomatologicznych, przychodniach stomatologicznych,
włączając przychodnie przyzakładowe, szkolne itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie
dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- pomocniczej działalności stomatologicznej, sklasyfikowanej w 85.14.F.
85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka
fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne,
przyzakładowe, zawodowe, szkolne, przy domach starców, przez specjalistyczne placówki medyczne inne niż
szpitale, w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie innych niż szpitale.
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85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność w zakresie transportu chorych, włącznie z transportem samolotowym,
- działalność ambulansów reanimacyjnych.
85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność pielęgniarek i położnych. Działalność ta może być prowadzona w
placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, przyzakładowe, zawodowe, szkolne, przy domach
starców, przez specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, w prywatnych gabinetach oraz w domu
pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie innych niż szpitale.
85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność psychologów, psychoterapeutów i specjalistów terapii uzależnień
związaną z diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych.
85.14.E Działalność paramedyczna
Podklasa ta obejmuje:
- wszelką działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia,
akupunktura, akupresura itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne,
przyzakładowe, zawodowe, szkolne, przy domach starców, przez specjalistyczne placówki medyczne inne niż
szpitale, w prywatnych gabinetach oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie innych niż szpitale.
85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- pomocniczą działalność stomatologiczną, taką jak działalność terapeutów ortodontycznych, asystentów
stomatologicznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy
stomatologów,
- działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki
szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny i specjalistów promocji zdrowia,
- działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
- działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do
produkcji leków hormonalnych,
- działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii.
85.20.Z Działalność weterynaryjna
Podklasa ta obejmuje:
- działalność klinik weterynaryjnych, w których zwierzęta są poddawane leczeniu medycznemu lub
stomatologicznemu przez lekarzy weterynarii lub pod ich nadzorem,
- działalność medyczną, chirurgiczną i stomatologiczną prowadzoną przez instytucje weterynaryjne i lekarzy
weterynarii w miejscach innych niż kliniki weterynaryjne, np.: w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, w
domach, w zakładach kynologicznych, schroniskach dla psów lub w prywatnych gabinetach lekarzy
weterynarii,
- transport chorych zwierząt.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w
01.42.Z,
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-

wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności oraz badania zwierząt rzeźnych przed ubojem i
mięsa po uboju, sklasyfikowanych w 74.30.Z,
przechowywania i opieki nad zwierzętami domowymi, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej,
sklasyfikowanych w 93.05.Z.

85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
Podklasa ta obejmuje działalność placówek opieki całkowitej nad dzieckiem i młodzieżą, do których zalicza się:
- domy dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku w zasadzie
od 3 lat do 18 roku życia, pozbawionych stale lub okresowo opieki własnej rodziny; wychowankowie domów
dziecka, w zależności od wieku, uczęszczają do przedszkoli, do szkół lub zdobywają kwalifikacje zawodowe;
do szczególnych form domów dziecka zalicza się tzw. rodzinne domy dziecka; są to placówki mające na celu
zapewnienie właściwej opieki wychowawczej dzieciom wymagającym zindywidualizowanych form i metod
pracy wychowawczej,
- specjalne ośrodki wychowawcze - placówki oświatowo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży w
wieku od 4 do 18 lat, niezdolnych do nauki i wychowania w normalnych przedszkolach i szkołach i
wymagających izolacji z uwagi na niedostosowanie społeczne, tj. zaburzenia zachowania i zagrożenie
uzależnieniem,
- pogotowia opiekuńcze - placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
pozbawionych opieki rodzicielskiej, zapewniające doraźną i okresową (do 3 miesięcy) opiekę oraz naukę
dzieciom opuszczonym i osieroconym bądź wymagającym odizolowania od dotychczasowego środowiska;
pogotowia opiekuńcze kwalifikują i przekazują dzieci do odpowiednich placówek opiekuńczowychowawczych lub rodzin,
- ogniska wychowawcze - placówki zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, a w
razie potrzeby aż do pełnego usamodzielnienia się, którym grozi wykolejenie moralno-społeczne lub które
wykolejeniu temu częściowo uległy oraz zapewniające opiekę i pomoc materialną wychowankom czasowo w
nich zamieszkującym lub dochodzącym,
- rodziny zastępcze - rodziny wychowujące dzieci przy pomocy materialnej państwa, które na skutek śmierci,
choroby, wykolejenia lub trudności materialnych rodziców zostały pozbawione opieki,
- działalność domów dla samotnych matek z dziećmi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z adopcją, sklasyfikowanej w 85.32.C,
- działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej w 85.32.C.
85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
Podklasa ta obejmuje:
- działalność, która ma na celu zapewnienie całodobowej opieki ludziom starym i grupom osób o ograniczonej
zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają
rolę marginesową: działalność ta może być prowadzona przez instytucje państwowe lub organizacje społeczne
i prywatne w takich formach, jak: domy starców, domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie i upośledzonych
umysłowo(włączając domy dla osób ociemniałych, głuchych i głuchoniemych), domy rehabilitacyjne (bez
opieki medycznej), domy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, domy dla bezdomnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanej w 85.32.C.
85.32.A Żłobki
85.32.B Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Podklasa ta obejmuje:
- działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich zespołów, których zadaniem jest zapewnienie
szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym oraz rodzicom pomocy specjalistycznej we
właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- przystosowania zawodowego, gdzie dominuje czynnik edukacyjny, sklasyfikowanego w dziale 80.
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85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
Podklasa ta obejmuje:
- pomoc społeczną dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną
działalność tego rodzaju,
- działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla
uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za
mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,
- odwiedzanie osób starych i chorych,
- konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw
domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,
- opiekę i doradztwo dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,
- działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
- działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom
itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
- działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób
bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,
- działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w
ramach opieki społecznej.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanej w 75.30.A.
SEKCJA O

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA,
POZOSTAŁA

Sekcja ta obejmuje różne rodzaje działalności, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:
- działalność organizacji członkowskich, stowarzyszeń, związków religijnych, związków zawodowych,
- działalność twórczą i odtwórczą w zakresie kultury i sztuki włączając działalność muzeów, bibliotek,
archiwów; ochronę zabytków,
- produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo; działalność radiową i telewizyjną,
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, rezerwatów przyrody oraz innych obszarów i
obiektów chronionej przyrody,
- działalność rozrywkową, rekreacyjną i sportową,
- oczyszczanie miast, osiedli i skupisk ludzkich; usuwanie, likwidowanie odpadów i nieczystości,
- usługi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne i inne mające na celu zapewnienie dobrego samopoczucia
fizycznego i psychicznego,
- pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Dział 90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI,
POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
Dział ten obejmuje:
- zbieranie i gromadzenie odpadów, które nie będą poddane dalszej obróbce w procesie produkcyjnym, lecz
zostaną unieszkodliwione,
- działalność związaną z oczyszczaniem ulic, odśnieżaniem itp.
Dział ten nie obejmuje:
- przetwarzania odpadów, złomu i pozostałych zużytych materiałów na surowce wtórne w procesie
przetwórstwa przemysłowego. Otrzymane surowce wtórne mogą być bezpośrednio wykorzystane do produkcji
przemysłowej, w wyniku której powstaje półprodukt, sklasyfikowany w 37.10.Z i 37.20.Z,
- handlu hurtowego odpadami i złomem, także zbierania, sortowania,
- pakowania i podobnych czynności, bez przetwarzania przemysłowego, sklasyfikowanego w 51.57.Z.
90.0

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i
pokrewne
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90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Podklasa ta obejmuje:
- gromadzenie i transport ścieków, wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników i
pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),
- oczyszczanie ścieków w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: rozcieńczanie,
cedzenie, filtrowanie, sedymentację itp.,
- utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych,
- opróżnianie i czyszczenie dołów ściekowych (kloacznych), zbiorników gnilnych; utrzymanie toalet
chemicznych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- budowy sieci kanalizacyjnych, sklasyfikowanej w 45.21,
- czyszczenia i spłukiwania urządzeń ściekowych, sklasyfikowanych w 45.33,
- czyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych mających związek z ochroną środowiska, sklasyfikowanego
w 90.03.
90.02.Z Gospodarowanie odpadami
Podklasa ta obejmuje:
- zbieranie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów przemysłowych w pojemnikach na
odpady, w kontenerach, w pojemnikach kałowych itp.,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych, starych baterii, zużytych tłuszczów i olejów jadalnych itp.,
- zbieranie zużytych olejów ze statków i warsztatów naprawczych,
- zbieranie gruzu budowlanego i odpadów pochodzących z rozbiórki,
- działalność składowisk odpadów,
-

-

spalanie odpadów i pozostałe metody ich unieszkodliwiania:
- składowanie odpadów,
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp.,
których radioaktywność zmniejsza się w czasie tymczasowego składowania,
obróbkę odpadów poprzez kompostowanie w celu ich unieszkodliwienia lub pozyskania produktów ubocznych
(nawozu),
działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub martwych i pozostałych
skażonych odpadów,
zbieranie starych zużytych sprzętów, takich jak np. lodówki w celu eliminacji substancji i materiałów
niebezpiecznych,
składowanie odpadów, w tym radioaktywnych, w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.

Podklasa ta nie obejmuje:
- przetwarzania pozostałości żywności wykorzystywanych do produkcji artykułów żywnościowych,
sklasyfikowanej w dziale 15,
- przetwarzania odpadów poubojowych wykorzystywanych do produkcji pasz zwierzęcych, sklasyfikowanej w
15.7,
- przetwarzania paliw jądrowych i obróbki odpadów radioaktywnych, sklasyfikowanych w 23.30.Z,
- produkcji nawozów (kompostu), sklasyfikowanej w 24.15.Z,
- przetwarzania na surowce wtórne odpadów pochodzących z żywności, napojów, tytoniu, sklasyfikowanego w
37.20.Z,
- obróbki odpadów i złomu, bez przeprowadzania procesu przetwórstwa przemysłowego, w celu sprzedaży, np.
demontowanie pojazdów, maszyn lub komputerów, jak również sortowanie lub prasowanie odpadów papieru,
materiałów włókienniczych, tworzyw sztucznych i odpadów drewnianych, sklasyfikowanej w działach 50, 51,
52,
- zbierania odpadów w celu sprzedaży hurtowej, sklasyfikowanej w 51.57.Z.
90.03.Z Działalność sanitarna i pokrewna
Podklasa ta obejmuje:
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-

odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod
mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych w następstwie zanieczyszczeń powstałych wskutek
gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie chemikaliów,
usuwanie wycieku olejów na lądzie i na wodzie,
opróżnianie koszy na śmieci w miejscach publicznych,
zamiatanie i czyszczenie ulic, dróg, placów, rynków, publicznych ogrodów, parków itp.,
usuwanie śniegu i lodu z arterii komunikacyjnych i dróg kołowania, włącznie z posypywaniem solą lub
piaskiem itp.,
usuwanie min i tym podobnych, włączając detonację,
pozostałe specjalistyczne działalności związane z ochroną środowiska, gdzie indziej niesklasyfikowane,
wynajem przenośnych kabin toaletowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- czyszczenia rowów i zwalczania szkodników na rzecz rolnictwa, sklasyfikowanego w 01.41.A,
- oczyszczania wód gruntowych w celu ich rozprowadzania, sklasyfikowanego w 41.00.B,
- usuwania zanieczyszczonej wierzchniej warstwy gleby w ramach działalności budowlanej, sklasyfikowanej w
45.11.Z,
- odwadniania terenów, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- usuwania azbestu, sklasyfikowanego w 45.25,
- transportu zanieczyszczonej gleby, usuniętej na zlecenie, sklasyfikowanego w 60.24.A,
- badań i analiz technicznych, fizycznych i chemicznych, sklasyfikowanych w 74.30.Z,
- dezynfekcji i deratyzacji w budynkach, sklasyfikowanych w 74.70.Z,
- odprowadzania ścieków, sklasyfikowanego w 90.01.Z.
91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup
przemysłu lub handlu, włączając rolnictwo, lub rozwój gospodarczy i ogólny pewnych regionów; zalicza się
tu działalność federacji i stowarzyszeń; główną działalnością takich organizacji jest działalność informacyjna,
reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi, "public relations" i negocjacje z
pracownikami,
- działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji.
91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są szczególną dyscypliną nauki lub pewną
dziedziną zawodową; zalicza się tu działalność stowarzyszeń specjalistów zaangażowanych w działalność
naukową, akademicką lub kulturalną, takich jak: pisarze, malarze, aktorzy, dziennikarze itp.; główną
działalnością takich organizacji jest działalność informacyjna, ustalanie i nadzór nad praktykowanymi
zasadami działalności zawodowej, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi oraz
"public relations".
91.20.Z Działalność związków zawodowych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność stowarzyszeń, których członkowie są z reguły pracownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu
ich interesów w zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspólnych akcji przez tego typu
organizacje. Zalicza się tu związki pracowników konkretnych grup zawodowych, związki zawodowe rolników,
związki zawodowe pracowników instytucji państwowych itp. oraz związki zawodowe pracowników
pracujących w pojedynczych zakładach, związki zawodowe pracowników pewnych gałęzi przemysłu,
regionalne związki zawodowe oraz związki zawodowe zorganizowane w oparciu o inne kryteria.
91.31.Z Działalność organizacji religijnych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji religijnych lub podobnych,
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działalność klasztorów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w dziale 80,
- działalności w zakresie ochrony zdrowia prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w 85.1,
- działalności w zakresie opieki społecznej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w 85.3.
91.32.Z Działalność organizacji politycznych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji politycznych i pomocniczych, takich jak organizacje młodzieżowe związane z partią
polityczną. Organizacje te są głównie zaangażowane w uzyskiwanie wpływu na decyzje podejmowane w
instytucjach rządowych przez delegowanie swoich członków lub sympatyków do funkcji politycznych oraz
poprzez działalność informacyjną, zbieranie funduszy na kampanie polityczne itp.
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne
poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.:
- organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców i ruchy protestacyjne,
- organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,
- organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
- organizacje mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych, np. etnicznych, grup
mniejszościowych,
- stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,
- działalność grup o specjalnych zainteresowaniach, takich jak: turystyczne, związki automobilowe, związki
konsumentów,
- działalność związków kultywujących kontakty towarzyskie, jak. np. loże masońskie itp.,
- działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów, bractw itp.,
- działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż
sporty i gry), np. kluby poetyckie, literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kółka
fotograficzne, muzyczne, artystyczne, kluby kolekcjonerów i nieprofesjonalnych artystów, kluby
środowiskowe itp.,
- działalność stowarzyszeń ochrony zwierząt.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 91.12.Z,
- zespołów wykonujących i wspierających działalność artystyczną, sklasyfikowanych w 92.31.
92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD, przeznaczonych do projekcji w kinach i w telewizji:
realizacja filmów w plenerze, studiach filmowych oraz laboratoriach; produktami tego rodzaju działalności
mogą być filmy długometrażowe i krótkometrażowe - fabularne i pozafabularne, niezależnie od techniki ich
realizacji,
- działalność pomocniczą wykonywaną na zlecenie, związaną z produkcją filmów (np. montaż filmów, dubbing
itd.),
- działalność studiów nagrań dźwiękowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania filmów, taśm wideo z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 22.32.Z,
- obróbki taśm filmowych innej niż obróbka dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.81.Z,
- działalności agencyjnej, sklasyfikowanej w 74.87.B,
- produkcji filmów produkowanych w studiach telewizyjnych, dla własnych potrzeb nadawcy programu TV,
sklasyfikowanej w 92.20.Z,
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działalności aktorów, animatorów, reżyserów, konsultantów filmowych i innych specjalistów przemysłu
filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 92.31.G.

92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
Podklasa ta obejmuje:
- dystrybucję filmów kinowych, DVD i taśm wideo do pozostałych jednostek, ale nie bezpośrednio dla ludności.
Zalicza się tu sprzedaż lub wypożyczanie filmów lub taśm pozostałym jednostkom oraz działalność związaną
z dystrybucją filmów, DVD i taśm wideo, taką jak rezerwowanie, doręczanie, przechowywanie itp.,
- zakup lub sprzedaż praw autorskich filmów kinowych lub taśm wideo.
Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania taśm wideo i audio z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 22.32.Z,
- sprzedaży hurtowej DVD i taśm wideo, sklasyfikowanej w 51.43.Z,
- sprzedaży detalicznej DVD i taśm wideo, sklasyfikowanej w 52.1, 52.4,
- wypożyczania DVD i nagrań wideo dla ludności, sklasyfikowanego w 71.40.Z.
92.13.Z Projekcja filmów
Podklasa ta obejmuje:
- projekcję filmów lub taśm wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
- działalność klubów filmowych.
92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
Podklasa ta obejmuje:
- nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
- produkcję programów radiowych i telewizyjnych, połączoną lub nie z ich nadawaniem.
Produkowane i nadawane programy mogą być programami rozrywkowymi, reklamowymi, mogą służyć edukacji,
szkoleniu lub rozpowszechnianiu informacji. Programy te mogą być sprzedawane, wypożyczane lub przekazywane
dla emisji w postaci nagranych taśm.
Podklasa ta nie obejmuje:
- transmisji radiowej i telewizyjnej za pomocą sieci kablowej, sklasyfikowanej w 64.20.B,
- transmisji radiowej i telewizyjnej przez stacje przekaźnikowe lub satelitarne, sklasyfikowanej w 64.20.A,
- produkcji filmów, DVD lub taśm wideo, sklasyfikowanej w 92.11.Z,
- działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 92.40.Z.
92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przedstawień teatralnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności obiektów teatralnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.
92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przedstawień operowych, operetkowych, baletowych, musicalowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i pozostałych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.
92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
Podklasa ta obejmuje:
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organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla
dzieci i młodzieży,
koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i pozostałych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.
92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca
Podklasa ta obejmuje:
- działalność polegającą na opracowywaniu artystycznym i popularyzowaniu narodowych i ludowych pieśni i
tańców.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności sal koncertowych i pozostałych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.
92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych,
- urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży dzieł sztuki współczesnej sklasyfikowanej w 52.48.G,
- sprzedaży antyków sklasyfikowanej w 52.50.Z,
- działalności obiektów, takich jak: galerie, salony wystawiennicze sklasyfikowanej w 92.32.Z
92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
Podklasa ta obejmuje:
- działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic,
- organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania
społecznego,
- popularyzacje dorobku różnych dziedzin kultury,
- spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności obiektów kulturalnych sklasyfikowanej w 92.32.Z.
92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów, takich jak: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści,
lektorzy i spikerzy, muzycy, autorzy, malarze, rzeźbiarze, plastycy, animatorzy i pozostali twórcy,
- renowację prac artystycznych wykonywaną na własny rachunek przez indywidualnych konserwatorów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- restaurowania mebli, sklasyfikowanego w 36.1,
- restaurowania zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanego w 36.30.Z,
- restaurowania budynków, sklasyfikowanego w dziale 45,
- działalności obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność teatrów i sal koncertowych,
- działalność agencji rozprowadzających bilety do obiektów kulturalnych,
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działalność pozostałych obiektów kulturalnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności studiów nagrań dźwiękowych sklasyfikowanej w 92.11.Z.
- działalności kin sklasyfikowanej w 92.13.Z,
- działalności zespołów pieśni i tańca, sklasyfikowanej w 92.31.D.
- organizowania wystaw, konkursów itp. sklasyfikowanej w 92.31.E,
- działalności artystycznej i literackiej sklasyfikowanej w 92.31.G,
- działalności związanej z tworzeniem i organizacją przedstawień teatralnych i koncertów, sklasyfikowanej w
92.31.
92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Podklasa ta obejmuje:
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalność zabytkowych kolei.
92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje działalność związaną z produkcją rozrywkową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
- działalność szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek,
- działalność cyrkową,
- imprezy dla dzieci, działalność rodeo, strzelnic, pokazy sztucznych ogni itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- pozostałych rodzajów działalności rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 92.72.Z,
- działalności zespołów teatralnych, filharmonii, orkiestr, chórów, zespołów pieśni i tańca, sklasyfikowanej w
92.31.
92.40.Z Działalność agencji informacyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność syndykatów i agencji informacyjnych polegającą na zbieraniu wiadomości, zdjęć i komentarzy dla
środków masowego przekazu,
- działalność dziennikarzy i fotografów prasowych.
92.51 Działalność bibliotek i archiwów
Klasa ta obejmuje:
- wypożyczanie i przechowywanie książek, map, czasopism, filmów, nagrań, dzieł sztuki itp.
92.51.A Działalność bibliotek publicznych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność bibliotek, czytelni publicznych wszystkich rodzajów.
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92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne
Podklasa ta obejmuje:
- działalność bibliotek niepublicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach
przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania kaset wideo, DVD, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
- działalności związanej z bazami danych, sklasyfikowanej w 72.40.Z.
92.51.C Działalność archiwów
Podklasa ta obejmuje:
- działalność archiwów publicznych przeznaczonych dla ogółu ludności,
- działalność archiwów innych niż publiczne dla określonych grup odbiorców, takich jak: naukowcy, uczniowie,
nauczyciele, pracownicy i członkowie określonych instytucji i organizacji.
92.52.A Działalność muzeów
Podklasa ta obejmuje działalność wszystkich rodzajów muzeów polegającą na gromadzeniu, konserwacji, ochronie
oraz udostępnianiu zbiorów i dzieł o wartości zabytkowej, historycznej, pamiątkowej, artystycznej, naukowej i
innej:
- działalność muzeów sztuki, biżuterii, mebli, ceramiki, wyrobów srebrnych, ubiorów,
- działalność muzeów historii naturalnej, nauki i techniki, muzeów historycznych, włączając muzea wojskowe i
izby pamięci,
- działalność innych muzeów specjalistycznych,
- działalność muzeów na wolnym powietrzu.
92.52.B Ochrona zabytków
Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i ochronę
ruchomych.

miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów

92.53.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów
chronionej przyrody
Podklasa ta obejmuje :
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,
- działalność związaną z rezerwatami przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody.
92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
Podklasa ta obejmuje działalność obiektów sportowych:
- stadionów do piłki nożnej,
- basenów kąpielowych i pływalni sportowych,
- pól golfowych,
- hal bokserskich,
- hal do uprawiania gier zespołowych, sal szermierczych itp.,
- kortów tenisowych, pól krykietowych, boisk baseballowych,
- kręgielni,
- obiektów do uprawiania sportów zimowych,
- stadionów lekkoatletycznych i do sportów motorowych itp.
- lotnisk sportowych aeroklubów regionalnych,
- pozostałych obiektów sportowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Obiekty te mogą być zamknięte lub zadaszone i mogą być wyposażone w miejsca dla publiczności, zarówno do
siedzenia jak i stojące.
Podklasa ta nie obejmuje:
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wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
działalności związanej z parkami i plażami, sklasyfikowanej w 92.72.Z.

92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
Podklasa ta obejmuje:
- organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych
lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub niebędących własnością organizatora
imprezy przez kluby: piłkarskie, kręglarskie, pływackie, kajakarskie, wioślarskie, szermiercze, bokserskie,
zapaśnicze, baseballowe, kulturystyczne, sportów zimowych, szachowe, brydżowe, wędkarskie, strzeleckie,
warcabowe, domino, lekkoatletyczne, sportów motorowych, sportów obronnych i inne,
- działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych,
- działalność prowadzoną na własny rachunek przez sportowców, sędziów, instruktorów, trenerów,
chronometrażystów itp.,
- działalność stajni koni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
- działalność zespołów samochodów wyścigowych,
- działalność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,
- żeglarstwo, wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, myślistwo sportowe i rekreacyjne.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 71.40.Z,
- działalności związanej z parkami i plażami, sklasyfikowanej w 92.72.Z,
- działalności związanej z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanej w 92.72.Z.
92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Podklasa ta obejmuje także:
- sprzedaż losów loteryjnych,
- eksploatację automatów do gry na monety.
92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z rekreacją, niesklasyfikowane gdzie indziej:
- działalność parków rekreacyjnych i plaż, włączając wynajmowanie takich urządzeń jak: domki i kabiny
plażowe, krzesła, leżaki, kosze plażowe, natryski itp.
- transport rekreacyjny, taki jak: jazda na rowerze, rekreacyjna jazda konno itp.,
- działalność związaną z organizowaniem obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk
teatralnych,
- eksploatację gier wideo na monety.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agencji teatralnych lub artystycznych, pracujących na rzecz indywidualnych osób,
sklasyfikowanej w 74.87.B,
- pozostałej działalności rozrywkowej, np. działalności cyrkowej lub działalności szkół tańca, sklasyfikowanej
w 92.34.Z,
- działalności związanej z rekreacyjnym wędkowaniem, sklasyfikowanej w 92.62.Z,
- tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 93.05.Z.
93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Podklasa ta obejmuje:
- pranie zwykłe i chemiczne, czyszczenie, prasowanie itp. wszystkich rodzajów odzieży (włączając odzież
futrzaną) i wyrobów tekstylnych, wykonywane za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie; pranie
samoobsługowe, w pralkach obsługujących zarówno ludność jak i instytucje,
- zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie odzieży upranej,
- pranie dywanów, pledów, zasłon i firan,
- wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów,
- drobne naprawy i przeróbki odzieży i innych wyrobów tekstylnych o ile czynności te połączone są z praniem.
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Podklasa ta nie obejmuje:
- farbowania i barwienia przędzy i tkanin, sklasyfikowanych w 17.30.Z,
- napraw i przeróbek odzieży itp., prowadzonych jako samodzielny rodzaj działalności usługowej,
sklasyfikowanych w 52.74.Z,
- wypożyczania odzieży innej niż odzież robocza, (nawet, jeżeli pranie tej odzieży jest integralną częścią
działalności), sklasyfikowanego w 71.40.Z.
93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Podklasa ta obejmuje:
- mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, wzmacnianie włosów, wykonywanie trwałej
ondulacji oraz inne czynności fryzjerskie świadczone dla mężczyzn, kobiet i dzieci, także golenie, przycinanie
brody i wąsów,
- masaż twarzy, manikiur i pedikiur, robienie makijażu itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji peruk, sklasyfikowanej w 36.63.Z.
93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
Podklasa ta obejmuje:
- grzebanie lub palenie zwłok ludzkich i zwierzęcych oraz związane z tym usługi:
- przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, usługi balsamowania zwłok oraz działalność kostnic,
- przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,
- wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych,
- wynajmowanie lub sprzedaż grobów,
- opiekę nad grobami.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z religijnymi ceremoniami pogrzebowymi, sklasyfikowanej w 91.31.Z.
93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
Podklasa ta obejmuje:
- działalność mającą na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i komfortu, wykonywaną w takich
obiektach jak np.: łaźnie tureckie, sauny, łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z
wyłączeniem masażu leczniczego), pijalnie wód leczniczych, baseny lecznicze, centra fitness.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.
93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- działalność astrologiczną i spirytystyczną,
- działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,
- prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych,
- działalność związaną z tresurą zwierząt domowych,
- działalność organizacji badających genealogię,
- usługi czyścibutów, portierów, pracowników obsługi parkingów itp.,
- działalność maszyn na monety, obsługiwanych osobiście, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia
do mierzenia ciśnienia krwi itp.
SEKCJA P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Sekcja ta obejmuje:
- działalność gospodarstw domowych zatrudniających indywidualne osoby, takie jak np.: służące, opiekunki
do osób dorosłych i dzieci, kucharki, ogrodnicy, praczki.
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95.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Podklasa ta obejmuje:
- działalność gospodarstw domowych zatrudniających personel do prac domowych, np.: służące, kucharki,
kelnerzy, lokaje, opiekunki do osób dorosłych i dzieci, ogrodnicy, praczki, odźwierni, stajenni, nauczyciele
domowi, sekretarki, pokojówki, zarządzający służbą, szoferzy, guwernantki itd.
Podklasa ta nie obejmuje:
- niezależnych jednostek, włączając osoby indywidualne, świadczących usługi gospodarstwom domowym,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach w zależności od ich działalności podstawowej.
96.00.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
Podklasa ta obejmuje:
- działalność gospodarstw domowych produkujących rozmaite wyroby np. żywność, ubrania na własne
potrzeby.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności gospodarstw domowych zajmujących się głównie produkcją (nieprzeznaczoną na rynek), np. dla
rolnictwa, ujętej w odpowiednich grupowaniach dla produkcji rolniczej.
97.00.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
SEKCJA Q ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Sekcja ta obejmuje:
- działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych.
99.00.Z Organizacje i zespoły eksterytorialne
Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy,
oddziały regionalne, Unia Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Europejska Organizacja
Rozwoju i Współpracy, Rada Współpracy Celnej, Organizacja Krajów-Producentów i Eksporterów Ropy
Naftowej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy,
- działalność placówek dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności misji dyplomatycznych i placówek konsularnych usytuowanych za granicą lub w biurach
organizacji międzynarodowych, sklasyfikowanej w 75.21.Z.
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CZĘŚĆ IV

STATISTICAL CLASSIFICATION OF
ECONOMIC ACTIVITES IN THE EUROPEAN
COMMUNITY - NACE Rev.1.1

angielska wersja językowa

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class

SECTION A
01
01.1
01.11
01.12
01.13
01.2
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.3
01.30
01.4
01.41
01.42
01.5
01.50
02
02.0
02.01
02.02
SECTION B
05
05.0
05.01
05.02
SECTION C
Subsection CA
10
10.1
10.10
10.2
10.20
10.3
10.30
11
11.1
11.10
11.2
11.20
12
12.0
12.00
Subsection CB

Description
AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICE
ACTIVITIES
Growing of crops; market gardening; horticulture
Growing of cereals and other crops n.e.c.
Growing of vegetables, horticultural specialties and nursery products
Growing of fruit, nuts, beverage and spice crops
Farming of animals
Farming of catle, dairy farming
Farming of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
Farming of swine
Farming of poultry
Other farming of animals
Growing of crops combined with farming of animals (mixed
farming)
Growing of crops combined with farming of animals (mixed farming)
Agricultural and animal husbandry service activities, except
veterinary activities; landscape gardening
Agricultural service activities; landscape gardening
Animal husbandry service activities, except veterinary activities
Hunting, trapping and game propagation, including related service
activities
Hunting, trapping and game propagation, including related service
activities
FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE
ACTIVITIES
Forestry, logging and related service activities
Forestry and logging
Forestry and logging related service activities
FISHING
FISHING, FISH FARMING AND RELATED SERVICE
ACTIVITIES
Fishing, fish farming and related service activities
Fishing
Fish farming
MINING AND QUARRYING
MINING AND QUARRYING OF ENERGY PRODUCING
MATERIALS
MINING OF COAL AND LIGNITE; EXTRACTION OF PEAT
Mining and agglomeration of hard coal
Mining and agglomeration of hard coal
Mining and agglomeration of lignite
Mining and agglomeration of lignite
Extraction and agglomeration of peat
Extraction and agglomeration of peat
EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL
GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS
EXTRACTION, EXCLUDING SURVEYING
Extraction of crude petroleum and natural gas
Extraction of crude petroleum and natural gas
Service activities incidental to oil and gas extraction, excluding
surveying
Service activities incidental to oil and gas extraction, excluding
surveying
MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
Mining of uranium and thorium ores
Mining of uranium and thorium ores
MINING AND QUARRYING, EXCEPT OF ENERGY
PRODUCING MATERIALS

218

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class

13
13.1
13.10
13.2
13.20
14
14.1
14.11
14.12
14.13
14.2
14.21
14.22
14.3
14.30
14.4
14.40
14.5
14.50
SECTION D
Subsection DA
15
15.1
15.11
15.12
15.13
15.2
15.20
15.3
15.31
15.32
15.33
15.4
15.41
15.42
15.43
15.5
15.51
15.52
15.6
15.61
15.62
15.7
15.71
15.72
15.8
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85

15.9

15.86
15.87
15.88
15.89
15.91

Description
MINING OF METAL ORES
Mining of iron ores
Mining of iron ores
Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and thorium
ores
Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and thorium ores
OTHER MINING AND QUARRYING
Quarrying of stone
Quarrying of ornamental and building stone
Quarrying of limestone, gypsum and chalk
Quarrying of slate
Quarrying of sand and clay
Operation of gravel and sand pits
Mining of clays and kaolin
Mining of chemical and fertilizer minerals
Mining of chemical and fertilizer minerals
Production of salt
Production of salt
Other mining and quarrying n.e.c.
Other mining and quarrying n.e.c.
MANUFACTURING
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS; BEVERAGES AND
TOBACCO
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES
Production, processing and preserving of meat and meat products
Production and preserving of meat
Production and preserving of poultrymeat
Production of meat and poultrymeat products
Processing and preserving of fish and fish products
Processing and preserving of fish and fish products
Processing and preserving of fruit and vegetables
Processing and preserving of potatoes
Manufacture of fruit and vegetable juice
Processing and preserving of fruit and vegetables n.e.c.
Manufacture of vegetable and animal oils and fats
Manufacture of crude oil and fats
Manufacture of refined oils and fats
Manufacture of margarine and similar edible fats
Manufacture of dairy products
Operation of dairies and cheese making
Manufacture of ice cream
Manufacture of grain mill products, starches and starch products
Manufacture of grain mill products
Manufacture of starches and starch products
Manufacture of prepared animal feeds
Manufacture of prepared feeds for farm animals
Manufacture of prepared pet foods
Manufacture of other food products
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry
goods and cakes
Manufacture of sugar
Manufacture of cocoa; chocolate and sugar confectionery
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products
Processing of tea and of coffee
Manufacture of condiments and seasonings
Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Manufacture of other food products n.e.c.
Manufacture of beverages

219

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class

15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
16
16.0
16.00
Subsection DB
17
17.1
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.3
17.30
17.4
17.40
17.5
17.51
17.52
17.53
17.54
17.6
17.60
17.7
17.71
17.72
18
18.1
18.10
18.2
18.21
18.22
18.23
18.24
18.3
18.30
Subsection DC
19
19.1

Description
Manufacture of distilled potable alcoholic beverages
Production of ethyl alcohol from fermented materials
Manufacture of wines
Manufacture of cider and other fruit wines
Manufacture of other non-distilled fermented beverages
Manufacture of beer
Manufacture of malt
Production of mineral waters and soft drinks
MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
Manufacture of tobacco products
Manufacture of tobacco products
MANUFACTURE OF TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS
MANUFACTURE OF TEXTILES
Preparation and spinning of textile fibres
Preparation and spinning of cotton-type fibres
Preparation and spinning of woollen-type fibres
Preparation and spinning of worsted-type fibres
Preparation and spinning of flax-type fibres
Throwing and preparation of silk, including from noils, and throwing
and texturing of synthetic or artificial filament yarns
Manufacture of sewing threads
Preparation and spinning of other textile fibres
Textile weaving
Cotton-type weaving
Woollen-type weaving
Worsted-type weaving
Silk-type weaving
Other textile weaving
Finishing of textiles
Finishing of textiles
Manufacture of made-up textile articles, except apparel
Manufacture of made-up textile articles, except apparel
Manufacture of other textiles
Manufacture of carpets and rugs
Manufacture of cordage, rope, twine and netting
Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel
Manufacture of other textiles n.e.c.
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
Manufacture of knitted and crocheted articles
Manufacture of knitted and crocheted hosiery
Manufacture of knitted and crocheted pullovers, cardigans and similar
articles
MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; DRESSING AND
DYEING OF FUR
Manufacture of leather clothes
Manufacture of leather clothes
Manufacture of other wearing apparel and accessories
Manufacture of workwear
Manufacture of other outerwear
Manufacture of underwear
Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.
Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur
Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur
MANUFACTURE OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS
TANNING AND DRESSING OF LEATHER; MANUFACTURE
OF LUGGAGE, HANDBAGS, SADDLERY, HARNESS AND
FOOTWEAR
Tanning and dressing of leather
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Division

Group

Class
19.10

19.2
19.20
19.3
19.30
Subsection DD
20
20.1
20.10
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.40
20.5
20.51
20.52
Subsection DE
21
21.1
21.11
21.12
21.2
21.21
21.22
21.23
21.24
21.25
22
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.2
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.3
22.31
22.32
22.33
Subsection DF
23

Description
Tanning and dressing of leather
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and
harness
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
Manufacture of footwear
Manufacture of footwear
MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD PRODUCTS
MANUFACTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF WOOD
AND CORK, EXCEPT FURNITURE; MANUFACTURE OF
ARTICLES OF STRAW AND PLAITING MATERIALS
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood
Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood,
laminboard, particle board, fibre board and other panels and
boards
Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood, laminboard,
particle board, fibre board and other panels and boards
Manufacture of builders' carpentry and joinery
Manufacture of builders' carpentry and joinery
Manufacture of wooden containers
Manufacture of wooden containers
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of
cork, straw and plaiting materials
Manufacture of other products of wood
Manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS;
PUBLISHING AND PRINTING
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS
Manufacture of pulp, paper and paperboard
Manufacture of pulp
Manufacture of paper and paperboard
Manufacture of articles of paper and paperboard
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of
paper and paperboard
Manufacture and household and sanitary goods and of toilet requisites
Manufacture of paper stationery
Manufacture of wallpaper
Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.
PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF
RECORDED MEDIA
Publishing
Publishing of books
Publishing of newspapers
Publishing of journals and periodicals
Publishing of sound recordings
Other publishing
Printing and service activities related to printing
Printing of newspapers
Printing n.e.c.
Bookbinding
Pre-press activities
Ancillary activities related to printing
Reproduction of recorded media
Reproduction of sound recording
Reproduction of video recording
Reproduction of computer media
MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL

221

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class

23.1
23.10
23.2
23.20
23.3
23.30
Subsection DG
24
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.2
24.20
24.3
24.30
24.4
24.41
24.42
24.5
24.51
24.52
24.6
24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66
24.7
24.70
Subsection DH
25
25.1
25.11
25.12
25.13
25.2
25.21
25.22
25.23
25.24
Subsection DI
26
26.1
26.11
26.12

Description
Manufacture of coke oven products
Manufacture of coke oven products
Manufacture of refined petroleum products
Manufacture of refined petroleum products
Processing of nuclear fuel
Processing of nuclear fuel
MANUFACTURE OF CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS
AND MAN-MADE FIBRES
MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL
PRODUCTS
Manufacture of basic chemicals
Manufacture of industrial gases
Manufacture of dyes and pigments
Manufacture of other inorganic basic chemicals
Manufacture of other organic basic chemicals
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
Manufacture of plastics in primary forms
Manufacture of synthetic rubber in primary forms
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink
and mastics
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and
mastics
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and
botanical products
Manufacture of basic pharmaceutical products
Manufacture of pharmaceutical preparations
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing
preparations, perfumes and toilet preparations
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing
preparations
Manufacture of perfumes and toilet preparations
Manufacture of other chemical products
Manufacture of explosives
Manufacture of glues and gelatines
Manufacture of essential oils
Manufacture of photographic chemical material
Manufacture of prepared unrecorded media
Manufacture of other chemical products n.e.c.
Manufacture of man-made fibres
Manufacture of man-made fibres
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
Manufacture of rubber products
Manufacture of rubber tyres and tubes
Retreading and rebuilding of rubber tyres
Manufacture of other rubber products
Manufacture of plastic products
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Manufacture of plastic packing goods
Manufacture of builders' ware of plastic
Manufacture of other plastic products
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL
PRODUCTS
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL
PRODUCTS
Manufacture of glass and glass products
Manufacture of flat glass
Shaping and processing of flat glass

222

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class
26.13
26.14
26.15

26.2
26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26
26.3
26.30
26.4
26.40
26.5
26.51
26.52
26.53
26.6
26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66
26.7
26.70
26.8
26.81
26.82
Subsection DJ
27
27.1
27.10
27.2
27.21
27.22
27.3
27.31
27.32
27.33
27.34
27.4
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45
27.5
27.51
27.52
27.53
27.54
28

Description
Manufacture of hollow glass
Manufacture of glass fibres
Manufacture and processing of other glass, including technical
glassware
Manufacture of non-refractory ceramic goods other than for
construction purposes; manufacture of refractory ceramic
products
Manufacture of ceramic household and ornamental articles
Manufacture of ceramic sanitary fixtures
Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
Manufacture of other technical ceramic products
Manufacture of other ceramic products
Manufacture of refractory ceramic products
Manufacture of ceramic tiles and flags
Manufacture of ceramic tiles and flags
Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked
clay
Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
Manufacture of cement, lime and plaster
Manufacture of cement
Manufacture of lime
Manufacture of plaster
Manufacture of articles of concrete, plaster and cement
Manufacture of concrete products for construction purposes
Manufacture of plaster products for construction purposes
Manufacture of ready-mixed concrete
Manufacture of mortars
Manufacture of fibre cement
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone
Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone
Manufacture of other non-metallic mineral
products
Production of abrasive products
Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
MANUFACTURE OF BASIC METALS AND FABRICATED
METAL PRODUCTS
MANUFACTURE OF BASIC METALS
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Manufacture of tubes
Manufacture of cast iron tubes
Manufacture of steel tubes
Other first processing of iron and steel
Cold drawing
Cold rolling of narrow strips
Cold forming or folding
Wire drawing
Manufacture of basic precious and non-ferrous metals
Precious metals production
Aluminium production
Lead, zinc and tin production
Copper production
Other non-ferrous metal production
Casting of metals
Casting of iron
Casting of steel
Casting of light metals
Casting of other non-ferrous metals
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS,
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
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Division

Group

Class

28.1
28.11
28.12
28.2
28.21
28.22
28.3
28.30
28.4
28.40
28.5
28.51
28.52
28.6
28.61
28.62
28.63
28.7
28.71
28.72
28.73
28.74
28.75
Subsection DK
29
29.1
29.11
29.12
29.13
29.14
29.2
29.21
29.22
29.23
29.24
29.3
29.31
29.32
29.4
29.41
29.42
29.43
29.5
29.51
29.52
29.53
29.54
29.55
29.56
29.6
29.60
29.7

Description
Manufacture of structural metal products
Manufacture of metal structures and parts of structures
Manufacture of builders' carpentry and joinery of metal
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal;
manufacture of central heating radiators and boilers
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
Manufacture of central heating radiators and boilers
Manufacture of steam generators, except central heating hot water
boilers
Manufacture of steam generators, except central heating hot water
boilers
Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder
metallurgy
Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder
metallurgy
Treatment and coating of metals; general mechanical engineering
Treatment and coating of metals
General mechanical engineering
Manufacture of cutlery, tools and general hardware
Manufacture of cutlery
Manufacture of tools
Manufacture of locks and hinges
Manufacture of other fabricated metal products
Manufacture of steel drums and similar containers
Manufacture of light metal packaging
Manufacture of wire products
Manufacture of fasteners, screw machine products, chain and springs
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C.
MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENTS
N.E.C.
Manufacture of machinery for the production and use of
mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle engines
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines
Manufacture of pumps and compressors
Manufacture of taps and valves
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
Manufacture of other general purpose machinery
Manufacture of furnaces and furnace burners
Manufacture of lifting and handling equipment
Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
Manufacture of other general purpose machinery n.e.c.
Manufacture of agricultural and forestry machinery
Manufacture of agricultural tractors
Manufacture of other agricultural and forestry machinery
Manufacture of machine-tools
Manufacture of portable hand held power tools
Manufacture of other metalworking machine tools
Manufacture of other machine tools n.e.c.
Manufacture of other special purpose machinery
Manufacture of machinery for metallurgy
Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
Manufacture of machinery for paper and paperboard production
Manufacture of other special purpose machinery n.e.c.
Manufacture of weapons and ammunition
Manufacture of weapons and ammunition
Manufacture of domestic appliances n.e.c.

224

Schemat angielski Nace

Division

Group

Class
29.71
29.72

Subsection DL
30
30.0
30.01
30.02
31
31.1
31.10
31.2
31.20
31.3
31.30
31.4
31.40
31.5
31.50
31.6
31.61
31.62
32

32.1
32.10
32.2
32.20
32.3
32.30
33

33.1
33.10
33.2
33.20
33.3
33.30
33.4
33.40
33.5
33.50
Subsection DM
34

34.1

Description
Manufacture of electric domestic appliances
Manufacture of non-electric domestic appliances
MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND OPTICAL
EQUIPMENT
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND
COMPUTERS
Manufacture of office machinery and computers
Manufacture of office machinery
Manufacture of computers and other information processing equipment
MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY AND
APPARATUS N.E.C.
Manufacture of electric motors, generators and transformers
Manufacture of electric motors, generators and transformers
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
Manufacture of insulated wire and cable
Manufacture of insulated wire and cable
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries
Manufacture of lighting equipment and electric lamps
Manufacture of lighting equipment and electric lamps
Manufacture of electrical equipment n.e.c.
Manufacture of electrical equipment for engines and vehicles n.e.c.
Manufacture of other electrical equipment n.e.c.
MANUFACTURE OF RADIO, TELEVISION AND
COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic
components
Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic
components
Manufacture of television and radio transmitters and apparatus
for line telephony and line telegraphy
Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line
telephony and line telegraphy
Manufacture of television and radio receivers, sound or video
recording or reproducing apparatus and associated goods
Manufacture of television and radio receivers, sound or video
recording or reproducing apparatus and associated goods
MANUFACTURE OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL
INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS
Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic
appliances
Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic
appliances
Manufacture of instruments and appliances for measuring,
checking, esting, navigating and other purposes, except industrial
process control equipment
Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking,
sting, navigating and other purposes, except industrial process control
equipment
Manufacture of industrial process control equipment
Manufacture of industrial process control equipment
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Manufacture of watches and clocks
Manufacture of watches and clocks
ANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND
SEMI-TRAILERS
Manufacture of motor vehicles
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Division

Group

Class
34.10

34.2
34.20
34.3
34.30
35

35.1
35.11
35.12
35.2
35.20
35.3
35.30
35.4
35.41
35.42
35.43
35.5
35.50
Subsection DN
36

36.1
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15
36.2
36.21
36.22
36.3
36.30
36.4
36.40
36.5
36.50
36.6
36.61
36.62
36.63
37
37.1
37.10
37.2
37.20
SECTION E
40

40.1
40.11
40.12
40.13
40.2
40.21
40.22
40.3

Description
Manufacture of motor vehicles
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;
manufacture of trailers and semi-trailers
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of
trailers and semi-trailers
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their
engines
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their
engines
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
Building and repairing of ships and boats
Building and repairing of ships
Building and repairing of pleasure and sporting boats
Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling
stock
Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling stock
Manufacture of aircraft and spacecraft
Manufacture of aircraft and spacecraft
Manufacture of motorcycles and bicycles
Manufacture of motorcycles
Manufacture of bicycles
Manufacture of invalid carriages
Manufacture of other transport equipment n.e.c
Manufacture of other transport equipment n.e.c.
MANUFACTURING N.E.C.
MANUFACTURE OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C.
Manufacture of furniture
Manufacture of chairs and seats
Manufacture of other office and shop furniture
Manufacture of other kitchen furniture
Manufacture of other furniture
Manufacture of mattresses
Manufacture of jewellery and related articles
Striking of coins
Manufacture of jewellery and related articles n.e.c
Manufacture of musical instruments
Manufacture of musical instruments
Manufacture of sports goods
Manufacture of sports goods
Manufacture of games and toys
Manufacture of games and toys
Miscellaneous manufacturing n.e.c.
Manufacture of imitation jewellery
Manufacture of brooms and brushes
Other manufacturing n.e.c.
RECYCLING
Recycling of metal waste and scrap
Recycling of metal waste and scrap
Recycling of non-metal waste and scrap
Recycling of non-metal waste and scrap
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Production and distribution of electricity
Production of electricity
Transmission of electricity
Distribution and trade of electricity
Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
Manufacture of gas
Distribution and trade of gaseous fuels through mains
Steam and hot water supply
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Division

Group

Class
40.30

41

41.0
41.00
SECTION F
45

45.1
45.11
45.12
45.2
45.21
45.22
45.23
45.24
45.25
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34
45.4
45.41
45.42
45.43
45.44
45.45
45.5
45.50
SECTION G
50

50.1
50.10
50.2
50.20
50.3
50.30
50.4
50.40
50.5
50.50
51

51.1
51.11
51.12
51.13
51.14
51.15

Description
Steam and hot water supply
COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF
WATER
Collection, purification and distribution of water
Collection, purification and distribution of water
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
Site preparation
Demolition and wrecking of buildings; earth moving
Test drilling and boring
Building of complete constructions or parts thereof; civil
engineering
General construction of buildings and civil engineering works
Erection of roof covering and frames
Construction of motorways, roads, airfields and sport facilities
Construction of water projects
Other construction work involving special trades
Building installation
Installation of electrical wiring and fittings
Insulation work activities
Plumbing
Other building installation
Building completion
Plastering
Joinery installation
Floor and wall covering
Painting and glazing
Other building completion
Renting of construction or demolition equipment with operator
Renting of construction or demolition equipment with operator
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR
VEHICLES, MOTORCYCLES AND PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS
SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES
AND MOTORCYCLES; RETAIL OF AUTOMOTIVE FUEL
Sale of motor vehicles
Sale of motor vehicles
Maintenance and repair of motor vehicles
Maintenance and repair of motor vehicles
Sale of motor vehicle parts and accessories
Sale of motor vehicle parts and accessories
Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and
accessories
Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and
accessories
Retail sale of automotive fuel
Retail sale of automotive fuel
WHOLESALE TRADE AND COMMISSION TRADE, EXCEPT
OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
Wholesale on a fee or contract basic
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals,
textile raw materials and semi-finished goods
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial
chemicals
Agents involved in the sale of timber and building materials
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships
and aircraft
Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware
and ironmongery
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Division

Group

Class
51.16
51.17
51.18
51.19

51.2
51.21
51.22
51.23
51.24
51.25
51.3
51.31
51.32
51.33
51.34
51.35
51.36
51.37
51.38
51.39
51.4
51.41
51.42
51.43
51.44
51.45
51.46
51.47
51.5
51.51
51.52
51.53
51.54
51.55
51.56
51.57
51.8
51.81
51.82
51.83
51.84
51.85
51.86
51.9
51.90
52

52.1
52.11
51.12
52.2

Description
Agents involved in the sale of textiles, clothing, footwear and leather
goods
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
Agents specializing in the sale of particular products or ranges of
products n.e.c.
Agents involved in the sale of a variety of goods
Wholesale of agricultural raw materials and live animals.
These groups include only wholesale on own account
Wholesale of grain, seeds and animal feeds
Wholesale of flowers and plants
Wholesale of live animals
Wholesale of hides, skins and leather
Wholesale of unmanufactured tobacco
Wholesale of food, beverages and tobacco
Wholesale of fruit and vegetables
Wholesale of meat and meat products
Wholesale of dairy produce, eggs and edible oils and fats
Wholesale of alcoholic and other beverages
Wholesale of tobacco products
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs
Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco
Wholesale of household goods
Wholesale of textiles
Wholesale of clothing and footwear
Wholesale of electrical household appliances and radio and television
goods
Wholesale of china and glassware, wallpaper and cleaning materials
Wholesale of perfume and cosmetics
Wholesale of pharmaceutical goods
Wholesale of other household goods
Wholesale of non-agricultural intermediate products, waste and
scrap
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Wholesale of metals and metal ores
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies
Wholesale of chemical products
Wholesale of other intermediate products
Wholesale of waste and scrap
Wholesale of machinery, equipment and supplies
Wholesale of machine tools
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and
knitting machines
Wholesale of office machinery and equipment
Wholesale of other machinery for use in industry, trade and navigation
Wholesale of agricultural machinery and accessories and implements,
including tractors
Other wholesale
Other wholesale
RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND
MOTORCYCLES; REPAIR OF PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS
Retail sale in non-specialized stores
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco
predominating
Other retail sale in non-specialized stores
Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
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Division

Group

Class
52.21
52.22
52.23
52.24
52.25
52.26
52.27

52.3
51.31
51.32
52.33
52.4
52.41
52.42
52.43
52.44
52.45
52.46
52.47
52.48
52.5
52.50
52.6
52.61
52.62
52.63
52.7
52.71
52.72
52.73
52.74
SECTION H
55

55.1
55.10
55.2
55.21
55.22
55.23
55.3
55.30
55.4
55.40
55.5
55.51
55.52
SECTION I
60

60.1
60.10
60.2
60.21
60.22
60.23
60.24
60.3
60.30

Description
Retail sale of fruit and vegetables
Retail sale of meat and meat products
Retail sale of fish, crustaceans and molluscs
Retail sale of bread, cakes, fluor confectionery and sugar confectionery
Retail sale of alcoholic and other beverages
Retail sale of tobacco products
Other retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and
toilet articles
Dispensing chemists
Retail sale of medical and orthopaedic goods
Retail sale of cosmetic and toilet articles
Other retail sale of new goods in specialized stores
Retail sale of textiles
Retail sale of clothing
Retail sale of footwear and leather goods
Retail sale of furniture, lighting equipment and household articles
n.e.c.
Retail sale of electrical household appliances and radio and television
goods
Retail sale of hardware, paints and glass
Retail sale of books, newspapers and stationery
Other retail sale in specialized stores
Retail sale of second-hand goods in stores
Retail sale of second-hand goods in stores
Retail sale not in stores
Retail sale via mail order houses
Retail sale via stalls and markets
Other non-store retail sale
Repair of personal and household goods
Repair of boots, shoes and other articles of leather
Repair of electrical household goods
Repair of watches, clocks and jewellery
Repair n.e.c.
HOTELS AND RESTAURANTS
HOTELS AND RESTAURANTS
Hotels
Hotels
Camping sites and other provision of short-stay accommodation
Youth hotels and mountain refuges
Camping sites, including caravan sites
Other provision of lodgings n.e.c.
Restaurants
Restaurants
Bars
Bars
Canteens and catering
Canteens
Catering
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION
LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES
Transport via railways
Transport via railways
Other land transport
Other scheduled passenger land transport
Taxi operation
Other land passenger transport
Freight transport by road
Transport via pipelines
Transport via pipelines
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Group

Class

61

61.1
61.10
61.2
61.20
62

62.1
62.10
62.2
62.20
62.3
62.30
63

63.1
63.11
63.12
63.2
63.21
63.22
63.23
63.3
63.30
63.4
63.40
64

64.1
64.11
64.12
64.2
64.20
SECTION J
65

65.1
65.11
65.12
65.2
65.21
65.22
65.23
66

66.0
66.01
66.02
66.03
67

67.1
67.11
67.12
67.13
67.2
67.20
SECTION K
70

Description
WATER TRANSPORT
Sea and coastal water transport
Sea and coastal water transport
Inland water transport
Inland water transport
AIR TRANSPORT
Scheduled air transport
Scheduled air transport
Non-scheduled air transport
Non-scheduled air transport
Space transport
Space transport
SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT ACTIVITIES;
ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES
Cargo handling and storage
Cargo handling
Storage and warehousing
Other supporting transport activities
Other supporting land transport activities
Other supporting water transport activities
Other supporting air transport activities
Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance
activities n.e.c.
Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance
activities n.e.c.
Activities of other transport agencies
Activities of other transport agencies
POST AND TELECOMMUNICATIONS
Post and courier activities
National post activities
Courier activities other than national post activities
Telecommunications
Telecommunications
FINANCIAL INTERMEDIATION
FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE AND
PENSION FUNDING
Monetary intermediation
Central banking
Other monetary intermediation
Other financial intermediation
Financial leasing
Other credit granting
Other financial intermediation n.e.c.
INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
Insurance and pension funding, except compulsory social security
Life insurance
Pension funding
Non-life insurance
ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL
INTERMEDIATION
Activities auxiliary to financial intermediation, except insurance
and pension funding
Administration of financial markets
Security broking and fund management
Activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.
Activities auxiliary to insurance and pension funding
Activities auxiliary to insurance and pension funding
REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
REAL ESTATE ACTIVITIES
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Division

Group

Class

70.1
70.11
70.12
70.2
70.20
70.3
70.31
70.32
71

71.1
71.10
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4
71.40
72

72.1
72.10
72.2
72.21
72.22
72.3
72.30
72.4
72.40
72.5
72.50
72.6
72.60
73

73.1
73.10
73.2
73.20
74

74.1
74.11
74.12
74.13
74.14
74.15
74.2

Description
Real estate activities with own property
Development and selling of real estate
Buying and selling of own real estate
Letting of own property
Letting of own property
Real estate activities on a fee or contract basic
Real estate agencies
Management of real estate on a fee or contract basic
RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT WITHOUT
OPERATOR AND OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
Renting of automobiles
Renting of automobiles
Renting of other transport equipment
Renting of other land transport equipment
Renting of water transport equipment
Renting of air transport equipment
Renting of machinery and equipment
Renting of agricultural machinery and equipment
Renting of construction and civil engineering machinery and
equipment
Renting of office machinery and equipment, including computers
Renting of other machinery and equipment n.e.c.
Renting of personal and household goods n.e.c.
Renting of personal and household goods n.e.c.
COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES
Hardware consultancy
Hardware consultancy
Software consultancy and supply
Publishing of software
Other software consultancy and supply
Data processing
Data processing
Database activities
Database activities
Maintenance and repair of office, accounting and computing
machinery
Maintenance and repair of office, accounting and computing
machinery
Other computer related activities
Other computer related activities
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Research and experimental development on natural sciences and
engineering
Research and experimental development on natural sciences and
engineering
Research and experimental development on social sciences and
humanities
Research and experimental development on social sciences and
humanities
OTHER BUSINESS ACTIVITIES
Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax
consultancy; market research and public opinion polling; business
and management consultancy; holdings
Legal activities
Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy
Market research and public opinion polling
Business and management consultancy activities
Management activities of holding companies
Architectural and engineering activities and related technical
consultancy
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Class
74.20

74.3
74.30
74.4
74.40
74.5
74.50
74.6
74.60
74.7
74.70
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87
SECTION L
75

75.1
75.11
75.12
75.13
75.14
75.2
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25
75.3
75.30
SECTION M
80

80.1
80.10
80.2
80.21
80.22
80.3
80.30
80.4
80.41
80.42
SECTION N
85

85.1
85.11
85.12
85.13
85.14
85.2
85.20
85.3

Description
Architectural and engineering activities and related technical
consultancy
Technical testing and analysis
Technical testing and analysis
Advertising
Advertising
Labour recruitment and provision of personnel
Labour recruitment and provision of personnel
Investigation and security activities
Investigation and security activities
Industrial cleaning
Industrial cleaning
Miscellaneous business activities n.e.c.
Photographic activities
Packaging activities
Secretarial and translation activities
Call centre activities
Other business activities n.e.c.
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY
SOCIAL SECURITY
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY
SOCIAL SECURITY
Administration of the State and the economic and social policy
of the community
General (overall) public service activities
Regulation of the activities of agencies that provide health care,
education, cultural services and other social services excluding social
security
Regulation of and contribution to more efficient operation of business
Supporting service activities for the government as a whole
Provision of services to the community as a whole
Foreign affairs
Defence activities
Justice and judicial activities
Public security, law order activities
Fire service activities
Compulsory social security activities
Compulsory social security activities
EDUCATION
EDUCATION
Primary education
Primary education
Secondary education
General secondary education
Technical and vocational secondary education
Higher education
Higher education
Adult and other education
Driving school activities
Adult and other education n.e.c
HEALTH AND SOCIAL WORK
HEALTH AND SOCIAL WORK
Human health activities
Hospital activities
Medical practice activities
Dental practice activities
Other human health activities
Veterinary activities
Veterinary activities
Social work activities
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Class
85.31
85.32

SECTION O
90

90.0
90.01
90.02
90.03
91

91.1
91.11
91.12
91.2
91.20
91.3
91.31
91.32
91.33
92

92.1
92.11
92.12
92.13
92.2
92.20
92.3
92.31
92.32
92.33
92.34
92.4
92.40
92.5
92.51
92.52
92.53
92.6
92.61
92.62
92.7
92.71
92.72
93

93.0
93.01
93.02
93.03
93.04
93.05
SECTION P
95

95.0
95.00
96
96.0

Description
Social work activities with accommodation
Social work activities with accommodation
OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE
ACTIVITIES
SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, SANITATION AND
SIMILAR ACTIVITIES
Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities
Collection and treatment of sewage
Collection and treatment of other waste
Sanitation, remediation and similar activities
ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANIZATIONS N.E.C.
Activities of business, employers’ and professional organizations
Activities of business and employers’ organizations
Activities of professional organizations
Activities of trade unions
Activities of trade uni
Activities of other membership organizations
Activities of religious organizations
Activities of political organizations
Activities of other membership organizations n.e.c.
RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES
Motion picture and video activities
Motion picture and video production
Motion picture and video distribution
Motion picture projection
Radio and television activities
Radio and television activities
Other entertainment activities
Artistic and literary creation and interpretation
Operation of arts facilities
Fair and amusement park activities
Other entertainment activities n.e.c.
News agency activities
News agency activities
Library, archives, museums and other cultural activities
Library and archives activities
Museums activities and preservation of historical sites and buildings
Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
Sporting activities
Operation of sports arenas and stadiums
Other sporting activities
Other recreational activities
Gambling and betting activities
Other recreational activities n.e.c.
OTHER SERVICE ACTIVITIES
Other service activities
Washing and dry-cleaning of textile and fur products
Hairdressing and other beauty treatment
Funeral and related activities
Physical well-being activities
Other service activities n.e.c.
ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS
ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF
DOMESTIC STAFF
Activities of households as employers of domestic staff
Activities of households as employers of domestic staff
UNDIFFERENTIATED GOODS PRODUCING ACTIVITIES OF
PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE
Undifferentiated goods producing activities of private households
for own use
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96.00

97
97.0
97.00
SECTION Q
99

99.0
99.00

Description
Undifferentiated goods producing activities of private households for
own use
UNDIFFERENTIATED SERVICES PRODUCING ACTIVITIES
OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE
Undifferentiated services producing activities of private
households for own use
Undifferentiated services producing activities of private households for
own use
EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES
EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES
Extra-territorial organizations and bodies
Extra-territorial organizations and bodies
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