
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,

-        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,

-        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,



 

-        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 37      PRZETWARZANIE 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.

 



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.
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.

 



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:

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,

−         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 indziej niesklasyfikowanych. 

 

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.

 

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   w   zakresie   
obiektów  inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

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.

 

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:

-        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.

 



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.,

-        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).

 



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, 



 

-        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:

-        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

 



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  wykonywania  naprawy,  sklasyfikowanych  w 
74.30.Z.

 

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.

 



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.

 

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  gospodarstwa  domowego  i  drobnych  wyrobów  
metalowych

 

51.16.Z  Działalność    agentów     zajmujących     się  
sprzedażą    wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i 
wyrobów skórzanych 

 

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.

 

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.

 



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 radiowo-telewizyjnych 



 

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.

 

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.

 



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  i  materiałów 
eksploatacyjnych hydraulicznych i grzewczych, sklasyfikowanej w 
51.54.Z.

 

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,

-         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   maszyn   dla  przemysłu  
włókienniczego  oraz  maszyn  do  szycia  i  maszyn 
dziewiarskich 

 

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 

 

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.

 



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:

-         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  radiowo-telewizyjnych  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.

 



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.

 



52.48.G  Sprzedaż   detaliczna   artykułów    nieżywnościowych,   
w  wyspecjalizowanych  sklepach,  gdzie  indziej 
niesklasyfikowana 

 

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.

 



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,



-         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.



 



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.

 



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 

 

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.

 

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.

 

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
 

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.

 



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).

 

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

 

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,

-         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 agencji transportowych 

 

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.

 

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.

 



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,

-         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  realizowanych za pośrednictwem poczty.



 

65.2     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.

 



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 emerytalno-rentowych,

-         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.

 



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 w imieniu klienta, sklasyfikowanego w 
67.13.Z,

-         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   USŁUGI  ZWIĄZANE  
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

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.

 

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.

 



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.

 



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,

-         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).

 



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.

 



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,

-        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.

 

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.

 



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:

-         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.

 



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 

 

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.

 



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.

 

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 
komputerowo-telefonicznych  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,

-         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,

-        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.

 



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.

 



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  powszechnych,  sądów  administracyjnych, 
prokuratury i sądów wojskowych,

-         działalność  więziennictwa  i  instytucji 
resocjalizacyjnych,

-         działalność  rehabilitacyjną  w  przypadku  niesłusznie 
skazanych.

 

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
 

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.

 

80.1        Przedszkola 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
 

Podklasa ta obejmuje:



-         edukację w szkołach podstawowych, włączając  szkoły 
specjalne.

 

80.10.C  Działalność  edukacyjna  Zespołów  szkół  w  zakresie 
przedszkoli i  szkolnictwa podstawowego

 

80.2        Szkolnictwo 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
 

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.

 



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 
 

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.



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.



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,

-         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 opiekuńczo-wychowawczych 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.

 

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

 

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:

-         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,

-         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,

-         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:

-         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,

-         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.

 



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  miejsc i budynków zabytkowych i 
historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

 

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:

-         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.

 

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.

 

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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