POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2004 roku
W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

CZĘŚĆ III - WYJAŚNIENIA

SEKCJA A

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie:
-

leśnych

uprawy i hodowli roślin, również upraw leśnych,
chowu i hodowli
zwierząt wodnych,

zwierząt,

z

wyłączeniem

-

pozyskiwania zwierząt łownych,

-

pozyskiwania drewna i surowców leśnych,

-

i

ryb

i

innych

wytwarzanie i pozyskiwanie produktów zwierzęcych oraz
związaną z tym działalność usługową, z wyłączeniem sportowej i
rekreacyjnej.

Dział 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział ten obejmuje:
-

uprawę i hodowlę produktów roślinnych (01.1),
chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych
(01.2),

-

przygotowanie gleby pod uprawę, obsadzanie, zbiór oraz
zarządzanie, stanowiące zwykle część procesu wytwarzania w
gospodarstwie rolnym, dokonywane przez jednostki wspomagające
działalność rolniczą na podstawie bezpośredniej płatności lub
umowy (w tym przypadku, jest to działalność usługowa związana z
produkcją roślinną (01.41) lub z chowem i hodowlą zwierząt
(01.42)),

-

działalność jednostek przetwarzających własną produkcję
rolniczą we własnym gospodarstwie, nawet jeśli produkcja ta jest
wymieniona w działach 15 i 16 (np. uprawa winogron i produkcja
wina z tych winogron,
uprawa oliwek i produkcja oliwy z tych oliwek).

Dział ten nie obejmuje:
-

przetwórstwa produktów rolnych (dział 15: Produkcja artykułów
spożywczych i napojów; dział 16: Produkcja wyrobów tytoniowych),
z wyłączeniem przygotowania ich na rynek pierwotny,

-

przygotowania pól, tj. melioracji,
sklasyfikowanego w dziale 45,

-

sprzedaży produktów rolnych prowadzonej przez
zajmujące się skupem, sklasyfikowanej w sekcji G.

01.1

kopania

ziemi

itp.

podmioty

Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo

Grupa ta obejmuje:
-

uprawy na skalę przemysłową o rocznym cyklu, takie jak: zboża,
warzywa lub kwiaty (01.11 i 01.12),

-

uprawy o długim cyklu, takie
itp.), winnice i sady (01.13),

-

jak:

plantacje

(kawy,

uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach itp.

01.11.A Uprawa zbóż

kakao

Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.12.A.

-

01.11.B

Uprawa ziemniaków, roślin okopowych, o dużej zawartości
skrobi i inuliny

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawę ziemniaków oraz pozostałych roślin bulwiastych oraz
roślin korzeniowych z dużą zawartością skrobi i inuliny,
włączając cykorię korzeniową.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

uprawy buraków cukrowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

-

uprawy cykorii sałatowej, sklasyfikowanej w 01.12.A,

-

uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A.

01.11.C

Uprawa roślin przemysłowych i
gdzie indziej niesklasyfikowane

pozostałe

uprawy

rolne,

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawę roślin przemysłowych: oleistych, włóknistych,
garbnikodajnych, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, roślin
stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetyków, preparatów
farmaceutycznych, środków owadobójczych i grzybobójczych itp.,

-

uprawę roślin pastewnych, włączając trawy, oraz
pozostałych roślin, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

-

produkcję nasion roślin przemysłowych i pastewnych,

-

suszenie liści tytoniu,

-

roszenie roślin włóknistych.

uprawę

Podklasa ta nie obejmuje:
uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,

-

uprawy
kwiatów
i
sklasyfikowanej w 01.12.B,

ozdobnych

roślin

ogrodniczych,

-

uprawy orzechów jadalnych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-

uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-

uprawy
roślin
służących
sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-

zbierania
01.13.Z,

-

pozyskiwania
produktów
leśnych
i
pozostałych
dziko
rosnących surowców roślinnych, sklasyfikowanego w 02.01.A.

01.12.A

jagód

i

orzechów

do
leśnych,

produkcji

napojów,

sklasyfikowanego

Uprawa warzyw

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawę warzyw: kapustnych, strączkowych, dyniowatych,
korzeniowych, cebulowych, sałaty, pomidorów itp.,

-

uprawę roślin przyprawowych: kopru, majeranku, bylicyestragonu itp.,

-

uprawę kukurydzy cukrowej,

-

uprawę cykorii sałatowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

uprawy ziemniaków, sklasyfikowanej w 01.11.B,
uprawy cykorii korzeniowej, korzeni i bulw z dużą zawartością
skrobi i inuliny, sklasyfikowanej w 01.11.B,

-

uprawy buraków cukrowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

-

uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

w

-

zbierania
01.13.Z,

jagód

i

orzechów

leśnych,

sklasyfikowanego

w

uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.

01.12.B

Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych;
szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawę grzybów,

-

pozyskiwanie grzybów leśnych i łąkowych,

-

uprawę roślin kwiatowych i pozostałych ozdobnych roślin
ogrodniczych, włączając trawniki w formie rolek,
uprawy szkółkarskie roślin sadowniczych i ozdobnych,

-

uprawę materiałów szkółkarskich (np. podkładek, siewek,
zrazów),
produkcję nasion kwiatów, owoców i warzyw.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

pozyskiwania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w
01.13.Z,

-

uprawy choinek świątecznych, sklasyfikowanej w 02.01.A,

-

działalności leśnych szkółek sklasyfikowanej w 02.01.B.

01.13.Z

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

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawę drzew i krzewów owocowych: jabłoni, grusz, śliw,
wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, porzeczek, agrestu itp.,

-

uprawę truskawek,

-

uprawę winogron na wino i do bezpośredniego spożycia,

-

wytwarzanie win przez producenta winogron,

-

uprawę orzechów jadalnych,

-

uprawę roślin przyprawowych:
kminku, gorczycy, goździków itp.,

-

uprawę roślin służących do produkcji napojów (uprawy strefy
międzyzwrotnikowej: kawy, herbaty, kakao),

anyżku,

bazylii,

kolendry,

pozyskiwanie jagód i orzechów leśnych.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

uprawy roślin przemysłowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

-

uprawy orzeszków ziemnych, sklasyfikowanej w 01.11.C,

-

uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,

-

uprawy kopru, estragonu, sklasyfikowanej w 01.12.A,

-

wytwarzania kakao, sklasyfikowanego w 15.84.Z,

-

przetwórstwa
15.86.Z,

kawy

i

liści

herbaty,

sklasyfikowanego

w

przetwórstwa przypraw, sklasyfikowanego w 15.87.Z,

-

wytwarzania win gronowych z upraw niebędących własnością
producenta, sklasyfikowanego w 15.93.Z,

-

wytwarzania win owocowych z upraw niebędących własnością
producenta, sklasyfikowanego w 15.94.Z.

01.2

Chów i hodowla zwierząt

Grupa ta obejmuje:
- działalności klasyfikowane wg gatunku zwierząt których dotyczy, a nie rodzaju produkcji (mięso,
mleko, skóra itp.). Nie ma znaczenia czy zwierzę hodowane jest w boksach czy na pastwisku.

01.21.Z

Chów i hodowla bydła

Podklasa ta obejmuje:
-

chów i hodowlę bydła,

-

produkcję surowego mleka krowiego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą bydła,
sklasyfikowanej w 01.42.Z,

-

przetwórstwa mleka poza miejscem hodowli, sklasyfikowanego
w 15.51.Z.

01.22.Z

Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów

Podklasa ta obejmuje:
-

chów i hodowlę koni, osłów, mułów i osłomułów,

-

chów i hodowlę owiec i kóz,

-

produkcję surowej wełny,

-

produkcję surowego mleka koziego i owczego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

strzyżenia owiec na zlecenie i pozostałej działalności
usługowej związanej z chowem i hodowlą owiec, kóz, koni, osłów,
mułów, osłomułów, sklasyfikowanych w 01.42.Z,

-

produkcji
15.11.Z,

-

wełny

pozyskiwania

surowej

surowych

poubojowej,

skór

końskich,

sklasyfikowanej
owczych,

w

kozich,

sklasyfikowanego w 15.11.Z,
-

działalności
92.62.Z,

-

usług
związanych
sklasyfikowanych w 92.72.Z.

01.23.Z

stajni

koni

wyścigowych

z

jazdą

sklasyfikowanej

konną

w

rekreacyjną,

Chów i hodowla świń

Podklasa ta obejmuje:
-

chów i hodowlę loch i knurów,

-

produkcję tuczników przeznaczonych do uboju.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą świń,
sklasyfikowanej w 01.42.Z,

-

pozyskiwania surowych skór świńskich, sklasyfikowanego w
15.11.Z.

01.24.Z

Chów i hodowla drobiu

Podklasa ta obejmuje:
-

-

chów i hodowlę drobiu: kur, perliczek, indyków, kaczek,
gęsi,
produkcję jaj ptasich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

chowu i hodowli gołębi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

-

chowu i hodowli strusi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

-

działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą drobiu,

sklasyfikowanej w 01.42.Z,
produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 15.12.Z.

-

01.25.Z

Chów i hodowla zwierząt pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu, wosku pszczelego
oraz pozostałych produktów pszczelarskich,

-

chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,

-

chów i hodowlę królików,

-

chów i hodowlę gołębi,

-

chów i hodowlę strusi,

-

chów i hodowlę zwierząt domowych,

-

chów i hodowlę żab,

-

chów i hodowlę
zwierząt futerkowych,

zwierząt

futerkowych;

produkcję

skór

-

chów i hodowlę dżdżownic, mięczaków i pozostałych zwierząt,
gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej związanej
zwierząt, sklasyfikowanej w 01.42.Z,

-

produkcji skór pochodzących
sklasyfikowanej w 01.50.Z,

-

prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, z
wyłączeniem opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanego w 01.42.Z,

-

działalności
92.53.Z,

-

ogrodów

z

z

chowem

myślistwa

zoologicznych,

i

i

hodowlą

łowiectwa,

sklasyfikowanej

tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 93.05.Z.

w

01.3

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

Grupa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie
produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu
uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych kategoriach PKD.

01.30.Z

Uprawy rolne połączone
(działalność mieszana)

z

chowem

i

hodowlą

zwierząt

Podklasa ta obejmuje:
-

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt w
jednostkach
prowadzących
działalność
mieszaną,
w
których
stopień specjalizacji nie przekracza 66% w jednej dziedzinie.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami lub
chowem
i
hodowlą
zwierząt,
sklasyfikowanych
według
przeważającej działalności,

-

działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi lub z
chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w 01.41.A lub
01.42.Z w zależności od rodzaju działalności usługowej.

01.41.A

Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną
z
uprawami
rolnymi
i
warzywnictwem,
włączając
ogrodnictwo:
-

przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy,

-

zagospodarowanie trwałych rolniczo-naturalnych
zielonych, takich jak łąki i pastwiska,

-

siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne,

użytków

-

nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami
i chorobami, włączając również usługi agrolotnicze,

-

sprzęt zbóż i innych upraw;
pozostałych roślin uprawnych,

zbiór

warzyw

i

owoców

i

przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych,

-

przygotowanie zbiorów do sprzedaży przez: oczyszczanie,
obcinanie,
sortowanie,
suszenie,
wyłuskiwanie,
odkażanie,
prasowanie,
pokrywanie
woskiem,
nabłyszczanie,
pakowanie,
namaczanie lub zraszanie, schładzanie oraz przechowywanie w
warunkach bez tlenu itp.,

-

uruchamianie
rolniczych,

i

obsługę

systemów

irygacyjnych

dla

celów

wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,
sklasyfikowanych w 01.41.B,

-

przygotowania
i
przędzenia
sklasyfikowanych w 17.11.Z,

-

przygotowania i przędzenia włókien lnianych i pozostałych
włókien łykowych, sklasyfikowanych w 17.14.Z,

-

działalności handlowej agentów zajmujących się kupnem i
sprzedażą płodów rolnych, sklasyfikowanej w 51.11.Z,

bawełnianych,

działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.A,

-

włókien

organizacji pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanej w
74.87.A.

01.41.B
zieleni

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów

Podklasa ta obejmuje:
-

zagospodarowanie terenów zieleni przy obiektach, utrzymanie
lub ponowne zagospodarowanie takich terenów, jak:

- parki i ogrody:
-

przy prywatnych domach,
przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej
(szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),

na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni,
cmentarze)
-

-

wzdłuż dróg komunikacyjnych (ulic, dróg kolejowych, brzegów
dróg wodnych, w portach),

-

przy budynkach przemysłowych i handlowych,

-

zieleń fasad budynków, ogrody na dachach i wewnątrz budynku,

-

tereny sportowe, tereny przeznaczone do gier i zabaw na
świeżym powietrzu i inne tereny rekreacyjne (np. pola
golfowe,
trawniki
przeznaczone
do
zażywania
kąpieli
słonecznych),

-

wody stojące i płynące (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny
kąpielowe,
fosy,
strumyki,
potoki,
rzeki,
systemy
oczyszczania ścieków),

-

zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w
celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub
dla ułatwienia widoczności,

-

zagospodarowanie terenów zieleni w celu ochrony środowiska,
przyrody oraz utrzymania we właściwym stanie krajobrazu
(renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie
obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.),

-

sadzenie i pielęgnację drzew, włączając przycinanie gałęzi
i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

usług związanych z uprawami roślin w ogrodach warzywnych,
sklasyfikowanych w 01.41.A,

-

wycinania drzew w celu pozyskania ziemi przeznaczonej na
produkcję rolną, sklasyfikowanego w 02.01,

-

oczyszczania terenu w celu pozyskania ziemi przeznaczonej
na produkcję rolną, sklasyfikowanego w 45.11.Z,

-

projektowania

parków,

terenów

zielonych

oraz

obiektów

sportowych sklasyfikowanego w 74.20.A,
-

działalności
92.53.Z,

-

działalności związanej z rezerwatami przyrody oraz z
ochroną dzikiej przyrody przed dewastacją, sklasyfikowanej w
92.53.Z.

01.42.Z

ogrodów

botanicznych,

sklasyfikowanej

w

Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą
zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z chowem i hodowlą zwierząt:
-

krycie naturalne, sztuczne unasiennianie i ocenę wartości
użytkowej i hodowlanej zwierząt,

-

sterylizację i trzebienie zwierząt,

-

czyszczenie, sortowanie i pakowanie jaj,

-

-

zdejmowanie
skór
zwierząt
futerkowych, ptaków, gadów),

hodowlanych

(zwierząt

prowadzenie wylęgów drobiu,
prowadzenie
schronisk
dla
zwierząt
gospodarskich
(przechowywanie zwierząt niezwiązane z opieką weterynaryjną),

-

usługi pasterskie i strzyżenie owiec,

-

usługi sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

usług związanych z łowiectwem, sklasyfikowanych w 01.50.Z,

-

pozyskiwania skór surowych w rzeźni, sklasyfikowanego w
15.11.Z,

-

działalności handlowej agentów i związków spółdzielczych
zajmujących się kupnem i sprzedażą zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanej w 51.1,

-

działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.A,

usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,

-

działalności
92.62.Z,

-

usług
związanych
sklasyfikowanych w 92.72.Z,

-

prowadzenia
schronisk
sklasyfikowanych w 93.05.Z.

01.50.Z

stajni

koni

wyścigowych,

z

jazdą
dla

sklasyfikowanej

konną

w

rekreacyjną,

zwierząt

domowych,

Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie
łownych, włączając działalność usługową

zwierząt

Podklasa ta obejmuje:
-

łowiectwo zwierząt w celu pozyskania trofeów, tusz, ich
części oraz odłowu w celu przesiedlania na inne tereny,

-

rozprzestrzenianie i rozmnażanie zwierząt łownych,

-

działalność usługową wspomagającą łowiectwo,

-

produkcję skór zwierząt futerkowych i ptaków pozyskiwanych
z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji skór zwierząt futerkowych, skór gadów i ptaków
pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w 01.25.Z,

-

chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych,
sklasyfikowanej w 01.25.Z,

-

polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 05.01.B,

-

produkcji
skór
surowych
sklasyfikowanej w 15.11.Z,

pochodzących

z

rzeźni,

-

myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w
92.62.Z.

Dział 02 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Dział ten obejmuje:
-

wytwarzanie produktów przetworzonych w niewielkim stopniu np.
drewno opałowe lub drewno do użytku w przemyśle (drewno
kopalniane, drewno sproszkowane itp.).

-

pozyskiwanie i zbieranie dzikorosnących produktów leśnych,

-

produkcję kory,

Dział ten nie obejmuje:
-

obróbki drewna, począwszy od jego cięcia, skrawania, która
odbywa się zazwyczaj poza terenem leśnym, sklasyfikowanej w
dziale 20 „Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z
wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do
wyplatania”,

-

produkcji węgla drzewnego sklasyfikowanej
„Produkcja wyrobów chemicznych”.

02.01.A

w

dziale

24

Gospodarka leśna

Podklasa ta obejmuje:
-

urządzanie lasu,

-

ochronę lasu,

-

zagospodarowanie lasu,

-

utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,

-

pozyskiwanie drewna, z wyłączeniem skupu,

-

-

pozyskiwanie żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia oraz
płodów runa leśnego,
uprawę choinek świątecznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
zbierania grzybów, sklasyfikowanego w 01.12.B,

-

zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w
01.13.Z,

-

produkcji wiórów drzewnych, sklasyfikowanej w 20.10.A,

-

skupu drewna sklasyfikowanego w Sekcji G.

02.01.B

Szkółkarstwo leśne

Podklasa ta obejmuje:
-

organizowanie, prowadzenie
materiału sadzeniowego.

02.02.Z

szkółek

leśnych

i

produkcję

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podklasa ta obejmuje:
-

-

działalność usługową związaną z urządzaniem lasu, włączając
inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
działalność usługową związaną ze szkółkami leśnymi,

-

działalność usługową związaną z hodowlą lasu, włączając
zakładanie upraw leśnych i pielęgnowanie upraw, młodników i
drzewostanów,

-

działalność usługową związaną z ochroną lasu, włączając
przeciwpożarową i przed szkodnikami,

-

działalność usługową
zrywką i podwozem,

-

związaną

z

pozyskiwaniem

drewna,

pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje:

- zbierania grzybów, sklasyfikowanego w 01.12.B,
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- działalności usługowej wspomagającej łowiectwo, sklasyfikowanej
w 01.50.Z.

SEKCJA B

RYBACTWO

Sekcja ta obejmuje:
-

połowy ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt
oraz organizmów wodnych,

-

wielorybnictwo,

-

polowania na zwierzęta wodne, z wyłączeniem ssaków,

-

pozyskiwanie
(poławianie
i
wydobywanie)
produktów
organizmów wodnych: pereł, korali, gąbek, muszli, wodorostów,

-

przetwórstwo ryb, skorupiaków i mięczaków
rybackich prowadzących jednocześnie połowy,

na

statkach

-

działalność usługową związaną z rybactwem,

-

chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.

Sekcja ta nie obejmuje:
-

przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach
zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to
jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach
znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 15.20.Z,
budowy i naprawy statków, sklasyfikowanej w 35.11,

-

wędkowania sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w
92.62.Z,

05.01.A

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Podklasa ta obejmuje:
-

połowy ryb i pozostałych organizmów słodkowodnych w wodach
śródlądowych,

-

działalność
śródlądowych.

usługową

związaną

z

połowem

ryb

w

wodach

Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

-

chowu i hodowli skorupiaków, mięczaków
organizmów wodnych, sklasyfikowanych w 05.02.Z,

-

działalności gospodarstw
sklasyfikowanej w 05.02.Z,

-

działalności
usługowej
sklasyfikowanej w 05.02.Z,

-

przetwórstwa ryb i pozostałych organizmów słodkowodnych, na
statkach
zajmujących
się
wyłącznie
przetwórstwem
i
przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów,
lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w
15.20.Z.

i

związanej

pozostałych

wylęgarni
z

ryb,

rybactwem,

naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,

-

rybackich

i

wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności
usługowej z nim związanej, sklasyfikowanego w 92.62.Z.

05.01.B

Rybołówstwo w wodach morskich

Podklasa ta obejmuje:
-

-

połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach
morskich,
wielorybnictwo,

-

połowy ryb na oceanach i wodach morskich połączone z
przetwórstwem i konserwowaniem to jest działalność statków
rybackich prowadzących jednocześnie przetwórstwo,

-

połowy mięczaków, skorupiaków i pozostałych organizmów

wodnych,
-

połowy pozostałych organizmów morskich innych niż ryby
połączone z przetwórstwem i konserwowaniem to jest działalność
statków rybackich prowadzących jednocześnie przetwórstwo,

-

pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) produktów organizmów
wodnych: pereł, korali, gąbek, muszli, wodorostów,

-

działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach,
morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
chowu i hodowli ryb morskich, sklasyfikowanych w 05.02.Z,

-

chowu i hodowli skorupiaków, mięczaków
organizmów morskich, sklasyfikowanych w 05.02.Z,

-

działalności gospodarstw
sklasyfikowanej w 05.02.Z,

-

działalności
usługowej
sklasyfikowanej w 05.02.Z,

-

przetwórstwa ryb i pozostałych organizmów morskich, na
statkach
zajmujących
się
wyłącznie
przetwórstwem
i
przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów
lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w
15.20.Z,

i

związanej

pozostałych

wylęgarni
z

ryb,

rybactwem,

naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,

-

rybackich

i

wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności
usługowej z nim związanej, sklasyfikowanego w 92.62.Z.

05.02.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Podklasa ta obejmuje:
-

chów i hodowlę ryb morskich,
chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach, wylęgarniach i
pozostałych
urządzeniach,
włączając
produkcję
materiału
zarybieniowego,

-

chów i hodowlę mięczaków, skorupiaków
bezkręgowców morskich i słodkowodnych,

-

chów i hodowlę jadalnych wodorostów morskich,

-

chów i hodowlę ryb ozdobnych,

-

i

pozostałych

działalność usługową związaną z gospodarstwami rybackimi i
wylęgarniami ryb (obsadzanie stawów i zarybianie pozostałych
akwenów, przygotowanie złowionych ryb i pozostałych organizmów
wodnych do sprzedaży przez jednostkę prowadzącą połowy itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
-

chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 01.25.Z,

-

naprawy sieci rybackich, sklasyfikowanej w 17.52.B,

-

działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 85.20.Z,

-

wędkowania sportowego i rekreacyjnego oraz działalności z
nim związanej, sklasyfikowanego w 92.62.Z.

SEKCJA C

GÓRNICTWO

Sekcja ta obejmuje:
-

wydobywanie
podziemne,
odkrywkowe
lub
za
pomocą
odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe,
ciekłe lub gazowe oraz działalność pomocniczą związaną z
przygotowaniem kopalin do transportu i sprzedaży (mielenie,
oczyszczanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie itp.) i
działalność usługową związaną z eksploatacją złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, jednakże bez działalności geologicznej
(poszukiwania złóż),

-

składowanie surowców (na pewien czas) w górotworze
podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach
powstałych po wydobyciu.

Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej sekcji,
zwłaszcza wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być
wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące
produkcyjną działalność usługową.

Sekcja ta nie obejmuje:
- przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w sekcji D,
- produkcji wód pochodzących ze źródeł
mineralnych, sklasyfikowanej w 15.98.Z,

naturalnych

i

wód

- działalności związanej z przygotowaniem kopalin do sprzedaży,
jeżeli nie jest ona powiązana z wydobyciem, sklasyfikowanej w
26.81 i 26.82,
- poboru wody, jej uzdatniania i dystrybucji, sklasyfikowanych w
41.00,
- przygotowania terenu dla górnictwa, sklasyfikowanego w 45.11.Z,
- górniczej działalności poszukiwawczej, sklasyfikowanej w 74.20.

Podsekcja CA GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

Podsekcja ta obejmuje:
-

wydobycie surowców energetycznych, tj: węgla kamiennego i
brunatnego (lignitu), torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy
uranu i toru.

Dział 10 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU);
WYDOBYWANIE TORFU

Dział ten obejmuje:
-

podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,
czynności, takie, jak: sortowanie, oczyszczanie, prowadzące
do
przygotowania
paliw
stałych
do
sprzedaży,
włączając
brykietowanie.

Dział ten nie obejmuje:
-

wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla,

sklasyfikowanego w 23.10.

10.10.A

Wydobywanie węgla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub
odkrywkowe),

-

oczyszczanie, sortowanie węgla kamiennego,

-

wzbogacanie węgla kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

-

10.10.B

Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:
-

mielenie węgla kamiennego,

-

brykietowanie i prasowanie węgla kamiennego,

-

produkcję paliw stałych bezdymnych (ekologicznych)z węgla
kamiennego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

10.10.C

produkcji koksu i półkoksu sklasyfikowanej w 23.10.A.

Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd

Podklasa ta obejmuje:
-

odzyskiwanie węgla kamiennego
likwidacji hałd kopalnianych.

10.20.A

w

ramach

rekultywacji

i

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie węgla brunatnego w kopalniach (podziemne lub
odkrywkowe),

-

oczyszczanie,
odwadnianie,
wzbogacanie węgla brunatnego.

10.20.B

sortowanie,

mielenie

i

Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)

Podklasa ta obejmuje:
brykietowanie węgla brunatnego.

-

10.30.Z

Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie torfu,

-

wzbogacanie i brykietowanie torfu.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

Dział

produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

11 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

I

GAZU

ZIEMNEGO,

WŁĄCZAJĄC

Dział ten obejmuje:
- górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
- wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
- uruchamianie
odmulania,

separatorów,

rozdzielaczy

emulsji,

sprzętu

do

- produkcję ropy naftowej,
- produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,
- górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych,
- działalność związaną z przygotowaniem ropy naftowej lub gazu
ziemnego do ich ekspedycji z miejsca eksploatowanego złoża,
- wspomagającą działalność usługową, prowadzoną na zlecenie,
niezbędną przy wykonywaniu odwiertów lub wydobyciu ropy
naftowej lub gazu ziemnego, sklasyfikowaną w 11.20.Z.

Dział ten nie obejmuje:
- rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 23.20.A,
- sondowania i próbnych odwiertów, sklasyfikowanych w 45.12.Z,
- badań geofizycznych, sklasyfikowanych w 74.20.B,
- działalności kartograficznej sklasyfikowanej w 74.20.C

11.10.A

Górnictwo ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
-

górnictwo ropy naftowej,

-

wysysanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,

-

wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy
naftowej,

-

produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytwarzania
produktów
sklasyfikowanego w 23.20.A

ropy

naftowej,

transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 60.30.Z,

-

rafinacji

działalności poszukiwawczej związanej z występowaniem złóż
ropy
naftowej
(badań
geofizycznych,
geologicznych
i
sejsmicznych), sklasyfikowanej w 74.20.B.

11.10.B

Górnictwo gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje:
-

górnictwo gazu ziemnego,

-

wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,

-

-

skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego dla potrzeb
transportu,
odsiarczanie gazu ziemnego.

11.20.Z Działalność usługowa związana
naftowej i gazu ziemnego

z

eksploatacją

złóż

ropy

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego:
-

wiercenia i odwierty kierunkowe, pogłębianie,
wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie żurawi
i wież wiertniczych,

-

cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

-

pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,

-

gaszenie pożarów szybów,

składowanie.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

prowadzenia prac poszukiwawczych oraz dokonywania pomiarów
geofizycznych,
geologicznych
i
sejsmograficznych,
sklasyfikowanych w 74.20.B.

12.00.Z

Górnictwo rud uranu i toru

Podklasa ta obejmuje:
-

górnictwo rud uranu i toru,

-

koncentrację rud uranu i toru,

-

produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

-

wzbogacania rud uranu i toru sklasyfikowanego w 23.30.Z,
produkcji
materiału
rozszczepialnego
paliworodnego, sklasyfikowanej w 23.30.Z,

i

materiału

produkcji metalicznego uranu sklasyfikowanej w 23.30.Z.

Podsekcja CB GÓRNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE

Podsekcja obejmuje:

-

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

Dział 13 GÓRNICTWO RUD METALI

Dział ten obejmuje:
-

głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali
rodzimych,
przygotowanie rud:

-

rozdrabnianie, mielenie i płukanie rud,

-

koncentrację rud przez separację magnetyczną lub separację
opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji,

-

flotację, sortowanie, przesiewanie, suszenie, kalcynowanie
i prażenie rud.

Dział ten nie obejmuje:
-

górnictwo rud uranu i toru sklasyfikowanego w 12.00.Z,

-

prażenia pirytów sklasyfikowanego w 24.13.Z,

-

produkcji tlenku glinu sklasyfikowanej w 27.42.Z.

13.10.Z

Górnictwo rud żelaza

Podklasa ta obejmuje:
-

górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość
żelaza,
wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
i
przeróbki
sklasyfikowanych w 14.30.B.

13.20.A

Górnictwo rud miedzi

pirytów

i

magnetopirytów,

Podklasa ta obejmuje:
górnictwo i przeróbkę rud miedzi.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji kamieni miedziowych, sklasyfikowanej w 27.44.A.

-

13.20.B

Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych

Podklasa ta obejmuje:
górnictwo i przeróbkę rud cyny, cynku i ołowiu.

-

13.20.C

Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem
miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych

rud

Podklasa ta obejmuje:
-

górnictwo i przeróbkę rud wartościowych (głównie ze względu
na zawartość metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi,
cynku, ołowiu i cyny):
-

-

rud antymonu, aluminium (boksytu), cyny, cyrkonu, magnezu,
chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, tytanu, wanadu,
wolframu,
rud metali

szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego
w 12.00.Z,

-

wydobywania
13.20.A,

-

wydobywania

i

przeróbki
i

rud

przeróbki

miedzi,
rud

sklasyfikowanego

w

cynkowo-ołowiowych,

sklasyfikowanego w 13.20.B,
-

produkcji
tlenku
glinu
oraz
sklasyfikowanej w 27.42.Z i 27.45.Z.

kamieni

niklowych,

Dział 14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO
Dział ten obejmuje:
- wydobywanie kamienia,
- bagrowanie nanosów rzecznych,
- kruszenie i rozdrabnianie skał,
- wydobywanie soli.

Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie
(piasek, kamienie itp.), przy produkcji materiałów (glina, gips,
wapno itp.), przy produkcji wyrobów chemicznych itp. Produkcja
soli obejmuje jej rafinację dla celów konsumpcyjnych.

Dział ten nie obejmuje:
-

przetwórstwa
wydobytych
minerałów,
z
wyłączeniem
rozdrabniania,
mielenia,
kruszenia,
płukania,
suszenia,
sortowania i mieszania.

14.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
-

-

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

cięcie kamienia
marmur, granit,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
minerałów
wykorzystywanych
w
przemyśle
chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w
14.30.A i 14.30.B,

-

cięcia, formowania,
kamienia budowlanego poza
26.70.Z.

14.12.Z

wykańczania kamieni ozdobnych
kamieniołomami, sklasyfikowanego

i
w

Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,

-

wydobywanie gipsu i anhydrytu,

-

wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
minerałów
wykorzystywanych
w
przemyśle
chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w
14.30.A i 14.30.B,
produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 26.52.Z.

-

14.13.Z

Wydobywanie łupków

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie oraz wstępną obróbkę łupków dla budownictwa.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania łupków bitumicznych, sklasyfikowanego w
11.10.A.

14.21.Z

Wydobywanie żwiru i piasku

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i
budowlanych,
kruszenie i rozdrabnianie żwiru i piasku.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania piasków bitumicznych, sklasyfikowanego w
11.10.A,

-

wydobywania
minerałów
wykorzystywanych
w
przemyśle
chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w
14.30.A i 14.30.B.

14.22.Z

Wydobywanie gliny i kaolinu

Podklasa ta obejmuje:
wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
minerałów
wykorzystywanych
w
przemyśle
chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w
14.30.A i 14.30.B.

14.30.A

Wydobywanie minerałów dla
wyłączeniem siarkonośnych

przemysłu

chemicznego,

z

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie naturalnych soli fosforowych i potasowych,
wydobywanie

naturalnych

węglanów

baru

(barytów

i

witerytów), naturalnych boranów,
-

wydobywanie pigmentów
(mączki szpatowej),

-

wydobywanie guano.

mineralnych

i

szpatów

fluorowych

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
14.30.B,

surowców

siarkonośnych,

sklasyfikowanego

-

produkcji soli, sklasyfikowanej w 14.40.Z,

-

prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,

-

produkcji
nawozów
sztucznych
sklasyfikowanej w 24.15.Z.

14.30.B

i

związków

w

azotowych,

Wydobywanie surowców siarkonośnych

Podklasa ta obejmuje:
-

wydobywanie siarki rodzimej,

-

wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów,

-

wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu
(kizerytów).

Podklasa ta nie obejmuje:
prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 24.13.Z,

-

produkcji
nawozów
sztucznych
sklasyfikowanej w 24.15.Z.

14.40.Z

Produkcja soli

Podklasa ta obejmuje:

i

związków

azotowych,

-

wydobywanie soli ze złóż podziemnych, także poprzez jej
rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,

-

produkcję soli przez
pozostałych słonych wód,

odparowanie

wody

morskiej

-

produkcję solanki i pozostałych roztworów soli,

-

rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli.

lub

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej,
sklasyfikowanej w 41.00.A.

14.50.Z

Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
górnictwo różnych minerałów i surowców:

-

materiałów
ściernych,
kopalnej,
naturalnego
polnego(skalenia) itp.,

azbestu,
grafitu,

mączki
krzemionkowej
steatytu,
szpatu

-

kamieni szlachetnych, kwarcu, miki itp.,

-

naturalnego asfaltu i bitumu.

SEKCJA D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przez działalność wytwórczą rozumie się przekształcenie mechaniczne, fizyczne lub chemiczne
materiału, substancji lub części składowych, w nowy produkt. Efektem działalności wytwórczej
jest powstanie nowego produktu. Materiały, substancje lub części składowe podlegające
przetworzeniu, są surowcami wytworzonymi w wyniku działalności rolniczej, leśniczej,
rybołówstwa, górnictwa itp.

W sekcji tej, jednostki określane są jako zakłady przemysłowe,
wytwórnie, fabryki itp. W swej działalności wykorzystują one
maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym oraz nośniki bliskie.

Jednostki wytwórcze mogą samodzielnie obrabiać materiały lub
zlecić ich przetworzenie podwykonawcy, tj. innym jednostkom. Nowy
wytworzony produkt może być produktem finalnym, gotowym do użycia,
lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako komponent przy
kolejnej
produkcji.
Na
przykład:
produkt
rafinacji
tlenku
glinowego jest materiałem bazowym przy produkcji surowca, którym
jest aluminium. Aluminium- surowiec jest materiałem bazowym
wykorzystywanym przez zakłady produkujące druty aluminiowe.
Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym wykorzystywanym
przy produkcji wyrobów z niego wytwarzanych.

Montaż części składowych produkowanych wyrobów traktowany jest
jako działalność wytwórcza, z wyłączeniem przypadków, gdy dana
działalność wymieniona jest w odpowiedniej klasie w dziale 45
(Budownictwo).
Montaż
i
instalacja
maszyn
i
urządzeń
o
charakterze
specjalistycznym,
w
jednostkach
górniczych,
przemysłowych,
handlowych i innych, klasyfikowane są w tej samej klasie
działalności wytwórczej, co instalowany element.
Montaż i instalacja maszyn i urządzeń, jako dodatkowe usługi
towarzyszące
sprzedaży
wyrobu,
wykonywane
przez
jednostkę
bezpośrednio zajmującą się produkcją, handlem hurtowym lub
detalicznym, klasyfikowane są wraz z jej działalnością podstawową.

Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych, handlowych
itp., klasyfikuje się w tej samej klasie, w której klasyfikowane
są wytwarzane wyroby. Natomiast naprawa urządzeń biurowych i
informatycznych mieści się w klasie 72.50. Naprawa aparatów,
urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, pojazdów silnikowych i
innych dóbr konsumpcyjnych, klasyfikuje się w odpowiednich klasach
w ramach działu 50 (Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
samochodowych) lub działu 52 (Handel detaliczny, z wyłączeniem
sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów
użytku
osobistego
i
domowego),
w
zależności
od
rodzaju
naprawianych wyrobów.

Dokonanie
znacznej
przebudowy
lub
przeróbki,
renowacje
rekonstrukcje wyrobów traktowane są jako działalność wytwórcza.

i

Wytwarzanie specjalistycznych elementów i części składowych,
sprzętu oraz zamocowywanie, przytwierdzanie maszyn i urządzeń,
klasyfikuje się w tej samej klasie, co wyprodukowane maszyny i
urządzenia, dla których przeznaczone są wytwarzane części i

akcesoria.
Wytwarzanie niespecjalizowanych elementów i części do maszyn i
urządzeń,
takich
jak:
silniki,
tłoki,
generatory,
części
elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska, klasyfikowane
jest w odpowiedniej klasie działalności wytwórczej, niezależnie od
maszyn i urządzeń, do których elementy te mogłyby zostać włączone.
Produkcja
części
zamiennych
sklasyfikowana w tych samych
urządzeń.

do
maszyn
grupowaniach

i
co

urządzeń
produkcja

jest
tych

Sekcja ta obejmuje:
przemysłową, rzemieślniczą działalność chałupniczą działalność produkcyjną, czyli
bezpośrednie wytwarzanie nowych wyrobów, zarówno w procesie produkcji jednostkowej,
seryjnej i masowej, oraz działalność jednostek prowadzących sprzedaż wyrobów dla ogółu
ludności w miejscu ich wytwarzania (np.piekarnie, pracownie krawieckie – szycie na miarę),
z wyłączeniem sklasyfikowanej w innych sekcjach produkcji: górniczej (SEKCJA C), wody,
energii elektrycznej i gazu innego niż gaz ziemny (SEKCJA E), wywołanych płyt i taśm
fotograficznych, taśm z zapisem danych, projektów i rysunków inżynierskich (SEKCJA K),
prac artystycznych, wywołanych filmów kinematograficznych, taśm magnetycznych z
zapisem dźwięku i obrazu (SEKCJA O),
działalność w zakresie usług produkcyjnych
scharakteryzowaną w Zasadach Metodycznych,
zagospodarowanie odpadów, złomu i wyrobów wybrakowanych,
-

-

Ponadto,
w
rozumieniu
niniejszej
klasyfikacji
poniższe
działalności traktowane są jako działalność wytwórcza i mieszczą
się w niniejszej sekcji:
-

pasteryzowanie i butelkowanie mleka,
przetwórstwo
filetowanie ryb),

ryb

świeżych

(wyłuskiwanie

-

drukowanie i działalności z nim związane,

-

produkcja betonu gotowego do użytku,

-

wyprawianie skór,

-

konserwacja drewna,

ostryg,

obróbka elektrolityczna, platerowanie, obróbka na
gorąco oraz polerowanie metali,
produkcja tablic sygnalizacyjnych i ogłoszeniowych,

-

rekonstrukcja
samochodowych),

lub

odbudowa

-

naprawa i renowacja statków,

-

bieżnikowanie opon.

maszyn

(np.

silników

Sekcja ta nie obejmuje:
-

wyrębu drewna, sklasyfikowanego w sekcji A,
wydobycia rud i innych minerałów,
sklasyfikowanego w sekcji C,
wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych
prowadzonych w miejscu wznoszenia obiektu budowlanego,
sklasyfikowanego w sekcji F,
podziału na mniejsze części, partie, włączając
pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobów takich jak:
alkohol, produkty chemiczne; składania komputerów na
zamówienie; sortowania odpadów; mieszania farb na zamówienie
klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta; zmodyfikowanej
wersji wyrobu, ale nie nowego wyrobu; sklasyfikowanych w sekcji
G.

Podsekcja DA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przemysł spożywczy przekształca produkty rolnictwa, hodowli
zwierząt oraz rybołówstwa, w żywność i napoje przeznaczone do
spożycia przez ludzi i zwierzęta. Obejmuje on również produkcję
półwyrobów niebędących bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.

Produkcja
zlecenie.

może

być

wykonywana

na

własny

rachunek

lub

na

Działalność piekarzy, cukierników, masarzy itp., sprzedających
własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona
jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność
wytwórcza.
Natomiast
jeżeli
wyrób
podlega
nieznacznemu
przetworzeniu,
nieprowadzącemu
do
jego
istotnych
zmian
(np.
działalność
sprzedawcy ryb, rzeźnika), jednostka taka klasyfikowana jest w
sekcji G.

Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt
klasyfikuje się w 15.7, podczas gdy przetworzenie w surowce
wtórne, odpadów żywnościowych, napojów i tytoniu klasyfikuje się w
37.20. Natomiast usuwanie odpadów żywnościowych, napojów i tytoniu
klasyfikuje się w dziale 90.

15.11.Z

Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików

Podklasa ta obejmuje:
-

ubój zwierząt rzeźnych,

-

produkcję świeżego,
tuszach i półtuszach,

chłodzonego

lub

mrożonego

mięsa

w

-

produkcję
kawałkach,

chłodzonego

lub

mrożonego

mięsa

w

-

produkcję skór surowych i skór pochodzących
włączając zdejmowanie wełny ze skór baranich,

-

wytapianie jadalnych
innych niż drobiowy,

świeżego,

tłuszczów

pochodzenia

-

przetwarzanie odpadów zwierzęcych z uboju,

-

produkcję wełny surowej poubojowej.

z

rzeźni,

zwierzęcego

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytapiania jadalnego tłuszczu drobiowego, sklasyfikowanego
w 15.12.Z,

-

produkcji mięsa z drobiu,
sklasyfikowanej w 15.12.Z,

-

przetwarzania odpadów poubojowych do produkcji karmy dla
zwierząt, sklasyfikowanych w 15.72.Z,

-

paczkowania mięsa w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w
51.32.Z,

-

królików,

nutrii

i

strusi

paczkowania mięsa na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.12.Z

Produkcja mięsa z drobiu i królików

Podklasa ta obejmuje:
-

ubój drobiu, królików, nutrii i strusi
produkcję świeżego lub mrożonego mięsa z drobiu,
królików, nutrii i strusi,

-

produkcję pierza i puchu,

-

wytapianie jadalnego tłuszczu drobiowego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

paczkowania mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi w
handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,
paczkowania mięsa z drobiu, królików, nutrii i strusi
na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.A
i krwi

Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję mięsa suszonego, solonego i wędzonego,
produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu,
królików, nutrii, strusi oraz z podrobów: konserw, kiełbas,
salami, kaszanek, mortadeli, pasztetów, klopsików, mięsa w
galarecie, gotowanej szynki, ekstraktów i sosów mięsnych,
produkcję gotowych dań mięsnych i podrobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytapiania jadalnych tłuszczów zwierzęcych, innych niż
drobiowy, sklasyfikowanych w 15.11.Z,
wytapiania jadalnego tłuszczu drobiowego,

sklasyfikowanego w 15.12.Z,
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.13.B,

-

produkcji nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
zwierzęcych, sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-

paczkowania mięsa, włączając mięso drobiowe w sprzedaży
hurtowej, sklasyfikowanego w 51.32.Z,

-

paczkowania mięsa, włączając mięso drobiowe, na zlecenie,
sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.B
mięsa

Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z

15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów
rybactwa

Podklasa ta obejmuje:
-

przygotowanie
mięczaków:
mrożenie,
suszenie,
wędzenie,
puszkowanie itp.,

-

produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: ryb
gotowanych, filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru
itp.,

-

i
konserwowanie
ryb,
skorupiaków
i
zamrażanie
w
niskich
temperaturach,
solenie,
przetrzymywanie
w
solance,

produkcję gotowych dań rybnych,

działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie
przetwarzanie i konserwowanie ryb,
produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do karmienia
zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności statków, którymi dokonuje się połowów i
jednocześnie przetwarza się i konserwuje ryby, sklasyfikowanej w
05.01,

-

produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich,

sklasyfikowanej w 15.41.Z,
-

produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 15.89.Z.

15.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wstępnie przyrządzonych mrożonych ziemniaków,

-

produkcję suszonego puree ziemniaczanego,

-

produkcję zakąsek ziemniaczanych,

-

produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),

-

produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,

-

przemysłowe obieranie ziemniaków.

15.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję koncentratów.

15.33.A

Przetwórstwo i konserwowanie
indziej
niesklasyfikowane,
z
usługowej

owoców i warzyw, gdzie
wyłączeniem
działalności

Podklasa ta obejmuje:
-

konserwowanie owoców, orzechów i warzyw: zamrażanie,
suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,

-

wytwarzanie
spożywczych,

-

owocowych

lub

warzywnych

produkcję dżemów, marmolady i galaretek.

artykułów

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.33.B,

-

produkcji mąki i mączki z suszonych warzyw strączkowych,
sklasyfikowanej w 15.61.Z,

-

konserwowania owoców i orzechów w cukrze,
sklasyfikowanego w 15.84.Z.

15.33.B

15.4

Działalność
usługowa
związana
konserwowaniem warzyw i owoców

z

przetwórstwem

i

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z) obejmuje produkcję olejów i tłuszczów
roślinnych nieoczyszczonych, nie modyfikowanych chemicznie oraz produkcję olejów i tłuszczów
zwierzęcych, nieoczyszczonych lub rafinowanych, nie modyfikowanych chemicznie.

Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z) obejmuje
produkcję
rafinowanych
olejów
i
tłuszczów
roślinnych
oraz
produkcję olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych i ich
frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych
wewnątrzcząsteczkowo, estryfikowanych ponownie, elaidynizowanych
oraz rafinowanych, jednak nie przygotowanych w inny sposób.

15.41.Z

Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z
oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego,
oleju rzepakowego, oleju rzepikowego itp.,

-

produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin
oleju bawełnianego, rzepakowego, oleju musztardowego, oleju z
siemienia
lnianego
itp.,
oleistych,
orzechów
lub
ziarna
oleistego,

-

produkcję
niejadalnych
tłuszczów zwierzęcych,

-

nieczyszczonych

olejów

i

produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
produkcję uboczną: puchu bawełnianego (lintersu), śruty i
makuchów nasion oleistych oraz innych substancji resztkowych
powstających w niewielkich ilościach przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytapiania i rafinacji smalcu i innych
tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,

-

mielenia
15.62.Z,

-

wytwarzania
24.63.Z.

15.42.Z

kukurydzy
olejków

metodą

zwierzęcych

mokrą,

sklasyfikowanego

w

eterycznych,

sklasyfikowanego

w

Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek,
oleju sojowego itp.,

-

przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie,
utlenianie, polimeryzację, odwadnianie, utwardzanie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji oliwy z oliwek pochodzących z własnych upraw,
sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-

produkcji niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-

produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich,
sklasyfikowanej w 15.41.Z,

-

produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 15.43.Z.

15.43.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję margaryny,
produkcję past do smarowania będących mieszaniną różnych
tłuszczów jadalnych,

-

produkcję mieszanek tłuszczowych dla celów spożywczych.

15.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję świeżego płynnego mleka, pasteryzowanego,
sterylizowanego, homogenizowanego lub poddanego działaniu bardzo
wysokich temperatur (tzw. UHT),
produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,

-

produkcję śmietany i śmietanki
pasteryzowanej, sterylizowanej,

-

produkcję mleka w proszku lub zagęszczonego, słodzonego
lub niesłodzonego,

-

produkcję masła,

-

produkcję jogurtu i kefiru,

-

produkcję serów i twarogów,

-

produkcję serwatki,

-

produkcję kazeiny i laktozy.

ze

świeżego

mleka:

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji surowego mleka krowiego, sklasyfikowanej w
01.21.Z.

15.52.Z

Produkcja lodów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych,
takich jak np. lody z owocami.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 55.30.A i
55.30.B.

15.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podklasa ta obejmuje:
-

przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i
pszennej, przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,

-

przemiał ryżu: produkcję ryżu mielonego, polerowanego,
lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki
ryżowej,

-

przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z
suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z
orzechów jadalnych,

-

śruty

wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
wytwarzanie
preparowanej
mąki
wieloskładnikowej
wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.

do

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w
15.31.Z,

-

mielenia
15.62.Z.

kukurydzy

metodą

mokrą,

sklasyfikowanego

w

15.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:
-

wytwarzanie skrobi z ryżu, ziemniaków, kukurydzy itp.,

-

mielenie kukurydzy metodą mokrą,

-

wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, miodu
sztucznego, karmelu itp.,

-

wytwarzanie glutenu,

-

wytwarzanie tapioki,

-

wytwarzanie oleju kukurydzianego,

-

wytwarzanie izoglukozy.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytwarzania laktozy, sklasyfikowanego w 15.51.Z,
produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego,
sklasyfikowanego w 15.83.Z.

15.71.Z

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb,
produkcję
przedmieszków.

dodatków

paszowych,

włączając

produkcję

-

produkcji mączki rybnej przeznaczonej do
zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

karmienia

-

wytwarzania śruty i
sklasyfikowanego w 15.41.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

makuchów

nasion

roślin

oleistych,

15.72.Z

Produkcja karmy dla zwierząt domowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję karmy i pozostałego pożywienia dla zwierząt
domowych (psów, kotów, rybek i podobnych zwierząt domowych).

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji mączki rybnej przeznaczonej
zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 15.20.Z.

15.81.A

do

karmienia

Produkcja pieczywa

Podklasa ta obejmuje:
produkcję chleba i bułek.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wytwarzania produktów mącznych (makaronów),
sklasyfikowanego w 15.85.Z.

15.81.B

Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję świeżych (do bezpośredniego spożycia) ciast,
ciastek, ciastek owocowych, tortów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

-

wytwarzania produktów mącznych (makaronów),
sklasyfikowanego w 15.85.Z.

15.82.Z

Produkcja
wyrobów
przedłużonej trwałości

piekarskich

i

ciastkarskich

o

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję herbatników i sucharów oraz "suchych" wyrobów
piekarskich o przedłużonej trwałości,
produkcję ciast i ciastek o przedłużonej trwałości,

-

produkcję
pozostałych
słodkich
piekarskich o przedłużonej trwałości.

15.83.Z

lub

słonych

wyrobów

Produkcja cukru

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów
cukru z syropu trzciny cukrowej, buraków, klonu i palmy.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
glukozy,
sklasyfikowanej w 15.62.Z.

15.84.Z

syropu

glukozowego,

maltozy,

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
kakaowego,

kakao,

masła

kakaowego,

tłuszczu

-

produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,

-

produkcję wyrobów cukierniczych,

i

oleju

produkcję gumy do żucia,

-

konserwację w cukrze owoców, skórek owocowych i pozostałych
części roślin,
produkcję drażetek i pastylek.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji pieczywa o przedłużonej trwałości,
sklasyfikowanego w 15.82.Z,
produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 15.83.Z.

-

15.85.Z

Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję makaronów i klusek: gotowanych lub surowych,
nadziewanych lub nienadziewanych,
produkcję kuskusu.

-

15.86.Z

Przetwórstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:
-

dekofeinizację i prażenie kawy,

-

produkcję wyrobów kawowych:
-

kawy mielonej,

-

kawy rozpuszczalnej,

-

ekstraktów i koncentratów kawy,

-

produkcję substytutów kawy,

-

produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty, mate (herbaty

paragwajskiej),
-

paczkowanie herbaty włączając paczkowanie w jednorazowe
torebki,

-

produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej,
rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
01.13.Z,

-

produkcji
mieszanek
ziołowych
będących
farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

15.87.Z

herbaty

z

własnych

upraw,

sklasyfikowanej

wyrobami

Produkcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję przypraw korzennych, sosów i podobnych dodatków
do potraw:
-

majonezu,

-

mąki i mączki musztardowej,

-

gotowej musztardy,

-

produkcję octu.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

-

produkcji soli kuchennej, sklasyfikowanej w 14.40.Z.

15.88.Z

Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcję żywności dla specjalnych

w

zastosowań:
-

odżywek dla noworodków,

-

odżywek mlecznych i pozostałych, dla niemowląt,

-

żywności dla dzieci,

-

żywności niskokalorycznej i o zmniejszonej kaloryczności
dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,

-

żywności dietetycznej zalecanej do stosowania przy leczeniu
przez lekarzy,

-

żywności o niskiej zawartości
zawierającej sole mineralne,

-

żywności bezglutenowej,

-

żywności dla diabetyków,

-

sodu

(lub

bez

sodu),

odżywczych artykułów spożywczych zalecanych przy nadmiernym
wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców.

15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję zup i bulionów (rosołów),

-

produkcję drożdży,

-

produkcję
jaj
w
proszku,
zakonserwowanych, białek jaj,

-

produkcję ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych,
środków zagęszczających i żelujących,

-

produkcję artykułów spożywczych wzbogacanych witaminami,
proteinami itp.

15.91.Z

żółtek

świeżych

Produkcja napojów alkoholowych destylowanych

lub

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję destylowanych napojów
whisky, brandy, ginu, likierów itp.

alkoholowych:

wódek,

Podklasa ta nie obejmuje:
produkcji alkoholu etylowego, sklasyfikowanej w 15.92.Z,

-

produkcji win
15.93.Z i 15.94.Z.

15.92.Z

gronowych

i

owocowych,

sklasyfikowanej

Produkcja alkoholu etylowego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję alkoholu etylowego uzyskanego w procesie
fermentacji,
produkcję czystego spożywczego spirytusu.

-

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji syntetycznego alkoholu etylowego,
sklasyfikowanego w 24.14.Z.

15.93.Z

Produkcja win gronowych

Podklasa ta obejmuje:
produkcję win gronowych:

-

-

-

stołowych,

-

markowych produkowanych w określonych regionach,
produkcję gronowych win musujących,

produkcję gronowych win ze skondensowanego moszczu
winogronowego.

w

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji win gronowych z własnych upraw, sklasyfikowanej w
01.13.Z,

-

butelkowania i paczkowania win
sklasyfikowanego w 51.34.A, 74.82.Z.

15.94.Z

bez

ich

przetwarzania,

Produkcja jabłecznika i win owocowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję jabłecznika, wina gruszkowego, miodu pitnego i
innych win owocowych oraz napojów mieszanych zawierających
alkohol.

15.95.Z

Produkcja
napojów fermentowanych
niedestylowanych
pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wermutów i pozostałych win aromatyzowanych ze
świeżych winogron.

15.96.Z

Produkcja piwa

15.97.Z

Produkcja słodów

15.98.Z

Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:

-

produkcję wód zdrojowych i wód mineralnych,

-

butelkowanie wód,

-

produkcję napojów bezalkoholowych, aromatyzowanych, wód
słodzonych: lemoniady, oranżady, coli, napojów owocowych,
napojów energizujących, toników itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w
15.32.Z.

16.00.Z

Produkcja wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:
-

wstępne
przetwarzanie
surowca
tytoniowego,
tzn.
przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów wyrobów
tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na
odżyłowaniu,
cięciu,
nasączaniu
lub
dosuszaniu
blaszki
liściowej,

-

produkcję wyrobów tytoniowych: papierosów, cygar, tytoniu
fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,

-

produkcję tytoniu homogenizowanego i „odtworzonego”.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

uprawy tytoniu i suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanej w
01.11.C.

Dział 17

WŁÓKIENNICTWO

Dział ten obejmuje:
-

przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,

-

produkcję tkanin włókienniczych,

-

wykończanie materiałów włókienniczych, włączając ubrania,

-

produkcję gotowych materiałów włókienniczych, oprócz
odzieży
(np.
bielizny
pościelowej,
stołowej,
toaletowej,
kuchennej, kołder, koców, dywanów, sznurka itp.),

-

produkcję
swetrów).

dzianin

i

wyrobów

dzianych

(np.

skarpetek,

Dział ten nie obejmuje:
-

produkcji włókien naturalnych, sklasyfikowanej w dziale
01,

-

produkcji

włókien

syntetycznych,

sklasyfikowanej

w

24.70.Z,
-

produkcji odzieży, sklasyfikowanej w dziale 18.

17.11.Z

Produkcja przędzy bawełnianej

Podklasa ta obejmuje:
-

przygotowywanie włókien: zgrzeblenie i czesanie włókien
bawełnianych,

-

wytwarzanie przędzy bawełnianej, zarówno w całości z
bawełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych,
dla celów dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji nici do szycia, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

17.12.Z

Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej

Podklasa ta obejmuje:
-

przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizację wełny,
zgrzeblenie,

-

wytwarzanie przędzy wełnianej, zarówno w całości z wełny
jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla
celów dziewiarskich, tkackich itp.

17.13.Z

Produkcja przędzy wełnianej czesankowej

Podklasa ta obejmuje:
-

czesanie włókien wełnianych - wytwarzanie przędz wełnianych
czesankowych,

-

wytwarzanie przędzy, zarówno wełnianej jak i z udziałem
włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich,
tkackich itp.,

-

wytwarzanie przędz
(półczesankowych).

17.14.Z

wełnianych

czesankowo

-

zgrzebnych

Produkcja przędzy lnianej

Podklasa ta obejmuje:
trzepanie lnu,

-

wytwarzanie przędzy lnianej, jak i przędzy z udziałem
włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich,
tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

17.15.Z

roszenia lnu, sklasyfikowanego w 01.11.C.

Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

rozwijanie, płukanie i skręcanie jedwabiu,

-

zgrzeblenie i czesanie odpadów z jedwabiu,

-

wytwarzanie przędzy z jedwabiu oraz z udziałem włókien
sztucznych i syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich
itp.,

-

teksturowanie, skręcanie, łączenie i nitkowanie przędzy z
włókien sztucznych lub syntetycznych.

17.16.Z

Produkcja nici do szycia

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
mieszanek.

nici

do

szycia

z

różnych

surowców

i

ich

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji przędzy dziewiarskiej, sklasyfikowanej w 17.11.Z
- 17.15.Z, 17.17.Z.

17.17.Z

Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała

Podklasa ta obejmuje:
-

przygotowywanie
i
przędzenie
pozostałych
tekstylnych, takich jak juta i pozostałe włókna łykowe,

włókien

produkcję przędzy papierowej do wytwarzania tapet.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji włókien i pakuł syntetycznych, wytwarzania
pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i
do produkcji dywanów) z włókien sztucznych i syntetycznych,
sklasyfikowanej w 24.70.Z,

-

produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z,
przędzenia włókien azbestowych, sklasyfikowanego w
26.82.Z.

17.21.Z

Produkcja tkanin bawełnianych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tkanin bawełnianych, zarówno w całości
bawełny, jak i z udziałem włókien sztucznych i syntetycznych,

-

produkcję pozostałych tkanin
kordonku, tkanin niestrzyżonych na
imitacji skór futerkowych, gazy itp.

bawełnianych,
ręczniki, do

z

tkanin z
produkcji

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych,
sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-

produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w
17.53.Z,

-

produkcji taśm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-

produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z,

-

produkcji medycznie impregnowanej gazy, sklasyfikowanej w
24.42.Z.

17.22.Z

Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tkanin wełnianych zgrzebnych, zarówno w całości
z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,

-

produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w
17.53.Z,

-

produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.23.Z

Produkcja tkanin wełnianych czesankowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tkanin wełnianych czesankowych, zarówno w
całości z wełny, jak i z udziałem włókien sztucznych lub
syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,

-

produkcji

materiałów

nietkanych,

sklasyfikowanej

w

17.53.Z,
-

produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.24.Z

Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tkanin, zarówno w całości z jedwabiu, jak i
udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w
17.53.Z,

-

produkcji jedwabnych wstążek, taśm, sklasyfikowanej w
17.54.Z.

17.25.Z

Produkcja tkanin pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tkanin z lnu, konopi,
włókien łykowych i i przędzy specjalnej,

-

produkcję tkanin polipropylenowych,

-

produkcję tkanin z włókien szklanych.

juty

i

pozostałych

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,

-

produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w
17.53.Z,

-

produkcji wąskich taśm i knotów, sklasyfikowanej w
17.54.Z,

-

produkcji tkanin z przędzy azbestowej, sklasyfikowanej w
26.82.Z.

17.30.Z

Wykończanie materiałów włókienniczych

Podklasa ta obejmuje:
-

wykończanie materiałów włókienniczych, włókien, tkanin i
wyrobów włókienniczych gotowych obcej produkcji w zakresie:
-

bielenia, barwienia, odbarwiania i drukowania (również
termodrukowania)
materiałów
i
artykułów
włókienniczych,
włączając ubrania,

-

apreturowania,
suszenia,
parowania,
dekatyzowania,
reperowania,
cerowania,
sanforyzowania,
merceryzowania
wyrobów włókienniczych obcej produkcji, włączając ubrania,

-

plisowania, marszczenia i podobnych czynności,

-

wykończanie ubrań skórzanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wykończania materiałów włókienniczych własnej produkcji,
sklasyfikowanego w 17.1, 17.2 i 17.5,

-

impregnacji,
powlekania,
pokrywania
plastykiem, sklasyfikowanych w 17.54.Z,

-

napraw
odzieży
sklasyfikowanych w 52.74.Z,

-

działalności usługowej polegającej na wykonywaniu „na
poczekaniu” nadruków na wyrobach włókienniczych, sklasyfikowanej
w 52.74.Z.

17.40.A

Produkcja
wyłączeniem

i

artykułów

i

laminowania

użytku

domowego,

gotowych
wyrobów
włókienniczych,
odzieży i działalności usługowej

z

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję gotowych wyrobów z różnych materiałów
włókienniczych:
-

koców, włączając koce podróżne,

-

bielizny pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej,

kołder watowanych, puchowych, jaśków, pufów, poduszek,
śpiworów itp.,
-

produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych:
-

zasłon, baldachimów, stor, narzut, pokrowców na ubrania,
na maszyny i urządzenia itp. (w tym również dzianych),

-

płócien
nieprzemakalnych,
namiotów,
wyposażenia
kempingowego, żagli, markiz przeciwsłonecznych, pokrowców
zewnętrznych samochodowych itp.,

-

flag, sztandarów, chorągwi,

-

ścierek, kamizelek ratunkowych, spadochronów itp.,

-

produkcję tekstylnych części koców elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.40.B,
produkcji tekstylnych artykułów technicznych,
sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-

produkcji odzieży, sklasyfikowanej w 18,

-

produkcji tapet tekstylnych, sklasyfikowanej w 21.24.Z.

17.40.B

17.51.Z

Działalność usługowa w zakresie
brezentu i wyposażenia kempingowego

naprawy

wyrobów z

Produkcja dywanów i chodników

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
pokryć
podłogowych:
dywanów,
kilimów,
chodników, mat, płyt dywanowych z materiałów włókienniczych,
filcu.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji mat plecionych, sklasyfikowanej w 20.52.Z,

-

produkcji pokryć podłogowych z korka, gumy lub tworzyw
sztucznych, sklasyfikowanej w zależności od surowca w 20.52.Z,
25.13.B i 25.23.Z,

-

produkcji linoleum i pozostałych pokryć
utwardzonej powierzchni, z materiału innego
sztuczne, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

17.52.A

Produkcja
wyrobów
powroźniczych
wyłączeniem działalności usługowej

i

podłogowych o
niż tworzywo

sieciowych,

z

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z
włókien,
taśm
włókienniczych
i
podobnych
materiałów
impregnowanych lub nieimpregnowanych, pokrywanych lub oplatanych
gumą lub tworzywem sztucznym,

-

produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin,
produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich,
odbijaczy dla statków, wyładunkowych odbojników i amortyzatorów,
zawiesi, lin i kabli zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.52.B,
produkcji siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych
siatek do palników gazowych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,

-

produkcji siatek na włosy, sklasyfikowanej w 18.24.Z.

17.52.B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i
wyrobów powroźniczych
17.53.Z

Produkcja włóknin
wyłączeniem odzieży

i

wyrobów

wykonanych z włóknin, z

17.54.Z

Produkcja wyrobów włókienniczych
indziej niesklasyfikowana

pozostałych,

gdzie

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję taśm włączając taśmy złożone
wątku, wykonane przy użyciu środków klejących,

z

osnowy

bez

produkcję filcu,
produkcję
włókienniczych,

etykiet,

emblematów

itp.

z

materiałów

produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp.,

-

produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych
koronką
lub
innymi
motywami
ozdobnymi
haftowanymi
lub
wyszywanymi,

-

produkcję
wyrobów
włókienniczych
impregnowanych,
powlekanych, pokrywanych lub laminowanych tworzywem sztucznym,

-

produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z waty:
podpasek higienicznych i tamponów,

-

produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem,
nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy lub taśm
pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub
tworzywem sztucznym,

-

produkcję różnych tekstyliów: tkanin kordowych (oponowych
o wysokiej wytrzymałości); kalki płóciennej; płótna gruntowanego
dla
malarzy,
bukramu
i
podobnych
usztywnionych
wyrobów
tekstylnych, materiałów włókienniczych powlekanych gumą lub
substancjami amylowymi,

-

produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek
żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do palników
gazowych, węży z materiałów włókienniczych impregnowanych lub
pokrytych gumą lub tworzywem sztucznym, pasów transmisyjnych,
przenośników taśmowych, tkanin do przesiewania i przecedzania.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
tekstylnych
sklasyfikowanej w 17.51.Z,

-

produkcji
tkanin
sklasyfikowanej w 28.73.Z,

-

produkcji celulozowych podpasek higienicznych i tamponów,
sklasyfikowanej w 21.22.Z,

-

produkcji impregnowanych lub powlekanych substancjami
leczniczymi
bandaży,
waty,
gazy,
nici
chirurgicznych
i
opatrunków, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.60.Z

Produkcja dzianin

Podklasa ta obejmuje:

wykładzin

przetykanych

podłogowych,

metalowym

drutem,

-

produkcję dzianin:
-

produkcję dzianin o splocie rządkowym lub kolumienkowym,

-

produkcję siatek i zasłon okiennych
maszynach typu Raschel lub podobnych,

dzianych

na

-

produkcję innych materiałów włókienniczych przeszywanych
splotem kolumienkowym,

-

produkcję dzianin z długim włosem do produkcji imitacji
skór futerkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji materiałów ażurowych i firan okiennych typu
koronkowego, produkowanych na maszynach typu Raschel lub
podobnych sklasyfikowanej w 17.54.Z.

17.71.Z

Produkcja wyrobów pończoszniczych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pończoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobów
pończoszniczych,

-

produkcję obuwia tekstylnego bez zelówek.

17.72.Z

Produkcja odzieży dzianej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
odzieży
dzianej:
pulowerów,
swetrów,
rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów dzianych.

Dział 18 PRODUKCJA ODZIEŻY I
WYROBÓW FUTRZARSKICH
Dział ten obejmuje:
-

produkcję każdego rodzaju odzieży, zarówno konfekcyjnej,
jak i szytej „na miarę”, ze skóry, tkanin, dzianiny itp., np.:
odzież wierzchnią, bieliznę damską, męską i dziecięcą, ubrania
robocze itp.,

-

produkcję dodatków do odzieży,

-

produkcję wyrobów futrzarskich.

Dział ten nie obejmuje:
-

produkcji wyrobów dzianych, sklasyfikowanej w 17.7,

-

wykończania ubrań, sklasyfikowanego w 17.30.Z.

18.10.Z

Produkcja odzieży skórzanej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję odzieży wykonanej ze skóry lub jej imitacji.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji rękawiczek, pasków skórzanych, sklasyfikowanej
w 18.24.Z,

-

produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w
18.30.Z,

-

produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy,
sklasyfikowanej w 36.40.Z.

18.2

Produkcja

odzieży

i

dodatków

do

odzieży,

z

wyłączeniem

odzieży skórzanej

Grupa ta nie obejmuje:
-

produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w
18.30.Z.

18.21.Z

Produkcja ubrań roboczych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję odzieży roboczej i ochronnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,

-

produkcji odzieży z gumy lub tworzywa sztucznego,
zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-

produkcji ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanej w
25.24.Z, 28.75.B,

-

reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców,
pozostała

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję męskich i chłopięcych
peleryn, wiatrówek i podobnych artykułów,

-

produkcję garniturów męskich i chłopięcych oraz zestawów
odzieżowych,

-

płaszczy

i

kurtek,

produkcję marynarek męskich i chłopięcych,
produkcję
chłopięcych,

spodni,

bryczesów

i

szortów

męskich

i

-

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

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w
18.30.Z,

-

produkcji odzieży z gumy lub z tworzyw sztucznych,
zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-

reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt,
pozostała

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję odzieży wierzchniej dla kobiet i dziewcząt
wykonaną z materiałów tkanych, dzianin itp.: płaszczy, kurtek,
peleryn, kostiumów, spodni, spódnic, wiatrówek,

-

produkcję damskich lub dziewczęcych marynarek i żakietów,
sukienek, bryczesów i szortów damskich lub dziewczęcych,

-

krawiectwo (szycie na miarę) dla kobiet i dziewcząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w
18.30.Z,

-

produkcji odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych,
zgrzewanej "na szwach", sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,

-

reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.23.Z

Produkcja bielizny

Podklasa ta obejmuje:

-

produkcję bielizny dla mężczyzn, kobiet i dzieci
wykonanej
z
materiałów
tkanych,
dzianin,
koronek
itp.:
podkoszulków, "t-shirt", slipów, kalesonów, piżam, koszul
nocnych, szlafroków, bluzek, majtek, gorsetów, staników.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji wyrobów pończoszniczych, sklasyfikowanej w
17.71.Z,

-

reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.24.Z

Produkcja
pozostałej
odzieży i dodatków
gdzie indziej niesklasyfikowana

do odzieży,

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję bielizny i odzieży niemowlęcej,
narciarskiej, treningowej do pływania itp.,

-

odzieży

produkcję kapeluszy i czapek,
produkcję dodatków do odzieży: rękawiczek, pasków, szali,
krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,

-

produkcję nakryć głowy wykonanych ze skór futerkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji obuwia tekstylnego, sklasyfikowanej w 17.71.Z,

-

produkcji
25.24.Z 28.75.B,

ochronnych

nakryć

głowy,

sklasyfikowanej

-

produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy
wykonanych ze skóry, sklasyfikowanej w 36.40.Z,

-

reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.30.Z

Wyprawianie

i

barwienie

skór

futerkowych;

w

produkcja

wyrobów futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:
-

wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór z
włosiem:
skrobanie,
zmiękczanie
tłuszczem,
garbowanie,
wybielanie, strzyżenie i usuwanie włosia oraz barwienie,

-

-

produkcję wyrobów ze skór futerkowych:
-

odzieży i wyrobów ubraniowych,

-

dekoracyjnych skór
futerkowych
ścianie, mat futrzanych, pasów itp.,

-

produkcję różnych wyrobów ze skór futerkowych: dywanów
(futrzaków), niewypchanych pufów itp.,

do

zawieszania

na

produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji surowych skór futerkowych, sklasyfikowanej w
01.25.Z, 01.50.Z,

-

produkcji
surowych
sklasyfikowanej w 15.11.Z,

-

produkcji imitacji skór futerkowych (tkanin i dzianin o
długim włosie), sklasyfikowanej w 17.21.Z i 17.60.Z,

-

skór

pochodzących

z

rzeźni,

produkcji czapek futrzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,

-

produkcji dodatków
sklasyfikowanej w 18.24.Z,

do

odzieży

ze

skór

futerkowych,

-

produkcji obuwia i butów zawierających części wykonane ze
skór futerkowych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B.

Podsekcja DC PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR
WYPRAWIONYCH

Podsekcja ta obejmuje:

-

działalność polegającą na przygotowaniu i garbowaniu skór
surowych i skór sklasyfikowanych w grupie 15.1,

-

produkcję skór wyprawionych,

-

produkcję obuwia,

-

produkcja galanterii skórzanej, artykułów podróżnych ze
skóry.

19.10.Z

Produkcja skór wyprawionych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyprawionych skór,

-

produkcję skóry zamszowej, pergaminu, skóry lakierowanej
i metalizowanej, laminowanej,

-

produkcję
kawałków.

skóry

wyprawianej

sklejanej

lub

zszywanej

z

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
surowych
sklasyfikowanej w 15.11.Z,

-

skór

pochodzących

z

rzeźni,

produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,

-

wyprawiania i barwienia skór futerkowych
porośniętych włosiem, sklasyfikowanego w 18.30.Z,

-

produkcji imitacji skóry nieopartej na skórze naturalnej,
sklasyfikowanej w 17.2, 17.60.Z, 25.13.Z i 25.24.Z.

19.20.Z

oraz

skór

Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych
wyroby ze skóry, mieszanek skóry lub pozostałych materiałów,
takich jak: tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, włókna

wulkanizowane lub tektura, przy użyciu technologii stosowanych
do wyrobu przedmiotów ze skóry,
-

produkcję niemetalowych pasków do zegarków,
produkcję różnych wyrobów ze skór lub mieszanek skóry:
pasów napędowych, uszczelek itp.,

-

produkcję wyrobów rymarskich i uprzęży.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,
produkcji rękawiczek i czapek ze skóry, sklasyfikowanej w
18.24.Z,

-

produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
produkcji metalowych pasków do zegarków, sklasyfikowanej
w 33.50.Z.

19.30.A

Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję obuwia nieprzemakalnego,
różnych materiałów oraz przy zastosowaniu
technologicznych, włączając modelowanie,

wodoodpornego, z
różnych procesów

produkcję getrów, kamaszy i podobnych wyrobów,
produkcję części obuwia: cholewek i ich części, zelówek,
obcasów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej
w 17.71.Z,

-

produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,

-

produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

-

produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w
33.10.A,

-

produkcji obuwia połączonego
sklasyfikowanego w 36.40.Z.

19.30.B

z

łyżwami

lub

wrotkami,

Produkcja obuwia sportowego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję obuwia narciarskiego i do nart biegowych,

-

produkcję obuwia treningowego z podeszwami z gumy lub
tworzywa sztucznego i wierzchem tkaninowym,

-

produkcję obuwia sportowego pozostałą,
obuwia łyżwiarskiego i do jazdy na wrotkach,

z

wyłączeniem

-

produkcję obuwia z metalowymi noskami ochronnymi,

-

produkcję obuwia wykonanego z drewna,

-

produkcję obuwia specjalnego
gdzie indziej niesklasyfikowanego,

-

oraz

obuwia

pozostałego,

produkcję części obuwia sportowego: wierzchów, podeszwy
itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej
w 17.71.Z,
produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,

-

produkcji

obuwia

ortopedycznego,

sklasyfikowanej

w

33.10.A,
-

produkcji obuwia połączonego
sklasyfikowanego w 36.40.Z.

z

łyżwami

lub

wrotkami,

Dział 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z
WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Przez produkcję wyrobów z drewna rozumie się: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną, laminowanie i montaż
wyrobów drewnianych począwszy od desek ciętych na sztuki lub drewna konstrukcyjnego, które może być następnie
pocięte i obrobione za pomocą tokarki lub pozostałych narzędzi służących do obróbki drewna.

Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego,
mogą być wstępnie oheblowane lub wygładzone i złożone w wyrób
końcowy, np. opakowanie drewniane.
Jednostki klasyfikowane są przede wszystkim na podstawie specyfiki
wyrobów przez niewytwarzanych.
Wyjątek stanowią tartaki oraz jednostki zajmujące się konserwacją
drewna.

Dział ten obejmuje:
-

wytwarzanie wyrobów z drewna takich jak:
-

drewno konstrukcyjne,

-

panele drewniane,

-

fornir,

-

opakowania drewniane,

-

drewniane materiały podłogowe niepołączone,

-

armatura z drewna,

-

budynki prefabrykowane z drewna.

Dział ten nie obejmuje:
-

produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1,
montażu, instalacji elementów drewnianych przez jednostkę
niebędącą ich producentem, sklasyfikowanego w 45.42.

20.10.A

Produkcja wyrobów tartacznych

Podklasa ta obejmuje:

-

piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,

-

produkcję drewnianych podkładów kolejowych,

-

produkcję
niepołączonych,

drewnianych

materiałów

podłogowych

-

produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów,

-

suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 02.01.A,

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 20.10.B,

-

produkcji
gontów,
wałków
dekoracyjnych
profilowanych, sklasyfikowanej w 20.30.Z.

20.10.B

i

listew

Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna

Podklasa ta obejmuje:
-

impregnację i obróbkę chemiczną drewna konstrukcyjnego i
stolarskiego z użyciem środków konserwujących lub innych
substancji,

-

piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,

-

suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

usług w zakresie impregnowania i zabezpieczania dachów i
budynków przed działaniem wody, sklasyfikowanej w 45.22.Z,

-

dezynsekcji i zwalczania szkodników
podobnych usług, sklasyfikowanych w 74.70.Z.

20.20.Z

w

budynkach

Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek

i

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
arkuszy
fornirowych,
sklejki,
płyt
laminowanych, płyt wiórowych, płyt pilśniowych oraz pozostałych
rodzajów
płyt
i
arkuszy
z
drewna
lub
z
materiałów
drewnopodobnych.

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów i elementów konstrukcyjnych
przeznaczonych głównie dla budownictwa:
-

belek, dźwigarów, krokwi, rozpór dachowych,

-

drzwi, okien, okiennic i ram okiennych,

-

schodów, poręczy i ogrodzeń,

-

wałków dekoracyjnych, listew
podobnych elementów drewnianych,

-

profilowanych,

gontów

i

bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę
płyt,

-

produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów z
drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
drewnianych
elementów
niepołączonych, sklasyfikowanej w 20.10.A.

20.40.Z

podłogowych

Produkcja opakowań drewnianych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję

skrzyń,

pudełek,

klatek,

bębnów

i

podobnych

opakowań drewnianych,
-

produkcję palet,
opakowań transportowych,

-

produkcję
bednarskich,

-

beczek,

palet
kadzi,

skrzyniowych
balii

i

i

pozostałych

pozostałych

wyrobów

produkcję drewnianych bębnów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
produkcji
drewnianych
sklasyfikowanej w 20.51.Z,

-

produkcji

opakowań

kasetek,

szkatułek,

wyplatanych,

szpulek,

sklasyfikowanej

w

20.52.Z.

20.51.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję różnych wyrobów z drewna:
-

trzonków, uchwytów
szczotek i pędzli,

-

drewnianych
ubraniowych,

-

drewnianych artykułów gospodarstwa domowego i
kuchennych, giętych wieszaków na płaszcze i kapelusze,

naczyń

-

drewnianych
statuetek
i
intarsjowanego, drewna inkrustowanego,

drewna

-

drewnianych kasetek i szkatułek na biżuterię, sztućce i
podobne artykuły,

-

form

i

korpusów
i

kopyt

do:

narzędzi,

szewskich,

mioteł,

wieszaków

ornamentów,

trumien drewnianych,
drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion,
nici oraz podobnych wyrobów z drewna toczonego,

szpulek na

-

pozostałych wyrobów drewnianych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-

produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 19.30.A,

-

produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej
w 31.50.Z,

-

produkcji obudów do zegarów, sklasyfikowanej w 33.50.Z,

-

produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.11.Z - 36.14.A,

-

produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-

produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z,

-

produkcji pędzli, szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w
36.62.Z,

-

produkcji lasek i rączek do parasolek, sklasyfikowanej w
36.63.Z,

-

produkcji zapałek, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

20.52.Z

Produkcja
wyrobów z
używanych do wyplatania

korka,

słomy

i

materiałów

Podklasa ta obejmuje:
-

przetwarzanie korka naturalnego,

-

produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego,

-

produkcję plecionek i produktów wyplatanych, jak: maty,
wycieraczki, ekrany itp.,
produkcję koszy i pozostałych wyrobów wikliniarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji mat z materiałów tekstylnych, sklasyfikowanej

w 17.51.Z,
-

produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1.

Dział 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU

Dział ten obejmuje:
-

produkcję masy celulozowej, polegającą na oddzielaniu
włókien celulozowych od zanieczyszczeń zawartych w drewnie lub
makulaturze,

-

produkcję
arkusze,

-

produkcję wyrobów z papieru recyklizowanego, wytwarzanych
różnymi
technikami
(cięcia,
formowania,
pokrywania
i
laminowania).

papieru,

polegającą

na

łączeniu

włókien

w

Produkcja powyższych wyrobów jest zgrupowana w jednym dziale,
ponieważ składa się z szeregu pionowo powiązanych ze sobą
czynności. Często, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej
samej jednostki.
Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier
ozdobny)pod warunkiem, że informacje w nich zawarte nie są ich
głównym celem.

21.11.Z

Produkcja masy włóknistej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję bielonej, półbielonej i niebielonej celulozowej
masy papierowej za pomocą technologii mechanicznej, chemicznej
(z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznej
oraz pozostałych mas celulozowych,

-

usuwanie farby drukarskiej i produkcję
z makulatury.

masy celulozowej

21.12.Z

Produkcja papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję papieru i tektury z przeznaczeniem do dalszej
obróbki przemysłowej,

-

pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,

-

produkcję krepiny i papieru marszczonego,

-

produkcję papieru
pisania,

gazetowego, drukarskiego i papieru do

-

produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien
celulozowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
papieru
sklasyfikowanej w 21.21.Z,

-

produkcji
galanterii
papierowej,
21.22.Z, 21.23.Z, 21.24.Z i 21.25.Z.

21.21.Z

falistego

i

tektury

falistej,

sklasyfikowanej

Produkcja papieru falistego i tektury
opakowań z papieru i tektury

falistej

w

oraz

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję papieru falistego i tektury falistej,

-

produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,

-

produkcję składanych opakowań z papieru falistego i
tektury falistej,

-

produkcję opakowań z tektury twardej,

-

produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,

-

produkcję worków i toreb papierowych,

-

produkcję skoroszytów, segregatorów biurowych i podobnych

artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji kopert i papeterii, sklasyfikowanej w 21.23.Z,
produkcji wyrobów formowanych lub prasowanych z masy
celulozowej(np. korytka do jajek), sklasyfikowanej w 21.25.Z.

21.22.Z

Produkcja
papierowych
artykułów
domowego, toaletowych i sanitarnych

gospodarstwa

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych z papieru i waty celulozowej:
-

produkcję bibułek czyszczących,

-

produkcję chusteczek do nosa, ręczników, serwetek,

-

produkcję papieru toaletowego,

-

produkcję podpasek higienicznych i tamponów, pieluszek
papierowych i podkładek pieluszkowych dla niemowląt,

-

produkcję kubków, talerzy i tacek.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji podpasek higienicznych z waty, sklasyfikowanej
w 17.54.Z.

21.23.Z

Produkcja papierowych artykułów piśmiennych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do
użycia,

-

produkcję papieru do drukarek komputerowych,

-

produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,

-

produkcję kalki i papieru węglowego (z kalką) gotowego do
użycia,

-

produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub
gumowanego),

-

produkcję kopert i kart pocztowych,
produkcję
pudełek,
torebek,
portfeli
i
obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych.

21.24.Z

zestawów

Produkcja tapet

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych,
włączając tapety papierowe pokryte winylem,

-

produkcję tekstylnych pokryć ścian.

21.25.Z

Produkcja pozostałych artykułów
gdzie indziej niesklasyfikowana

z papieru

i

tektury,

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję etykietek,

-

produkcję filtrów z papieru i kartonu,

-

produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyroby z
papieru i tektury,

-

produkcję
korytek
do
jajek
papierowych do pakowania produktów,

-

produkcję kart z papieru lub tektury stosowanych w
maszynie Żakarda.

i

podobnych

foremek

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji papieru i tektury w masie, sklasyfikowanej w
21.12.Z,

-

produkcji akcydensów, sklasyfikowanej w 22.22.Z,

-

produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-

produkcji gier i zabawek z papieru i tektury,
sklasyfikowanej w 36.50.Z.

Dział

22
DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA;
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Dział
ten
obejmuje
wydawanie
pozostałych periodyków.

POLIGRAFIA

gazet,

I

REPRODUKCJA

czasopism,

książek

i

Jednostki, nazywane „wydawcami”, rozpowszechniają w\w publikacje,
do których zazwyczaj posiadają prawa autorskie. Mogą być one
wydawane w różnej formie, tj.: w tradycyjnej formie drukowanej, na
kasetach audio, CD lub w formie elektronicznej on-line.

Działalność poligraficzna obejmuje:
-

drukowanie
wyrobów
takich,
jak:
gazety,
czasopisma, formularze, kartki z życzeniami itp.,

książki,

-

działalności
pomocnicze
takie,
jak:
introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

usługi

Działalności pomocnicze stanowią integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób
(płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności,
jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności.

Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia
obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik
papierowy,
plastikowy,
metalowy,
na
tkaninę
lub
drewno
(litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia).
Nowa technologia pozwala na wykorzystanie pliku informatycznego do
bezpośredniego pilotowania procesu drukowania. Tworzy on obraz i

nowe urządzenia
cyfrowe).

elektrostatyczne

lub

pozostałe

(np.

drukowanie

Dział ten nie obejmuje:
-

edycji oprogramowania, sklasyfikowanej w 72.21,
publikacji on-line niemającej związku z inną publikacją,
sklasyfikowanej w 72.40.

22.11.Z

Wydawanie książek

Podklasa ta obejmuje:
-

wydawanie
książek,
publikacji, włączając

broszur,

-

słowniki i encyklopedie,

-

wydawanie map i atlasów.

folderów

i

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydawania nut, sklasyfikowanego w 22.14.Z.

22.12.Z

Wydawanie gazet

Podklasa ta obejmuje:
-

wydawanie gazet włączając gazety ogłoszeniowe i
reklamowe.

22.13.Z

Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z

Wydawanie nagrań dźwiękowych

podobnych

Podklasa ta obejmuje:
-

wydawanie płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub
innymi nagraniami dźwiękowymi,

-

wydawanie nut.

22.15.Z

Działalność wydawnicza pozostała

Podklasa ta obejmuje wydawanie:
-

fotografii, rycin i kart pocztowych,

-

kalendarzy,

-

formularzy,

-

plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,

-

pozostałych wyrobów drukowanych, takich jak karty
pocztowe reprodukowane w sposób mechaniczny lub fotomechaniczny.

22.21.Z

22.22.Z

Drukowanie gazet

Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-

drukowanie przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych,
fotograwiurowych, fleksograficznych, kserokopiarek, drukarek
komputerowych,
wytłaczarek,
fotokopiarek
i
termokopiarek:
czasopism i pozostałych periodyków, książek, broszur, nut i
manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych,
prospektów i innych ogłoszeń, znaczków pocztowych, znaczków
skarbowych, dokumentów, czeków i innych papierów wartościowych,
rejestrów,
albumów,
kalendarzy,
notatników,
pamiętników,
formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych

podobnych artykułów drukowanych (np. plastikowych etykiet, toreb
plastikowych, artykułów metalowych i szklanych powierzchni).

Podklasa ta nie obejmuje:
-

drukowania materiałów włókienniczych, sklasyfikowanego w
17.30.Z,

-

produkcji etykiet, sklasyfikowanej w 21.25.Z,

-

działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w 22.1.

22.23.Z

Introligatorstwo

Podklasa ta obejmuje:
-

-

oprawianie zadrukowanych arkuszy drukarskich w książki,
broszury, magazyny, czasopisma, katalogi itp. poprzez składanie,
łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń,
ponowne oprawianie książek.

22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

Podklasa ta obejmuje:
-

skład, fotoskład, wprowadzanie danych, włączając liczenie
i
optyczne
rozpoznawanie
znaków,
przygotowanie
w
formie
elektronicznej,

-

tworzenie
dokumentów,
publikację
dokonaną
przy
wykorzystaniu komputera oraz pozostałe czynności realizacyjne,

-

przygotowanie
danych
cyfrowych,
np.
poprawek, selekcja, powiązanie danych cyfrowych,

wprowadzanie

-

projektowanie, elektroniczne generowanie danych,

-

cyfrowe ustawianie tekstu w kolumny,

-

działalność
włączając fotoskład

usługowa
w
zakresie
fotochemigrafii,
i tworzenie płyt drukarskich (dla druku

typograficznego i offsetowego),
-

grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,

-

transfer bezpośredni z płyty na płytę drukarską (również
płyt fotopolimerowych),

-

reprodukcja płyt drukarskich i matryc do stemplowania i
drukowania wypukłego,

-

prace artystyczne, włączając kamienie litograficzne oraz
gotowe bloki drewniane.

22.25.Z

Działalność graficzna pomocnicza

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów reprograficznych,

-

produkcję nośników służących do prezentacji, np. folie
dla rzutników i pozostałe formy prezentacji cyfrowej,

-

projektowanie wyrobów drukowanych, np. szkiców, makiet,
modeli itp.,

-

pozostałą działalność graficzną, jak: grawerowanie lub
wytłaczanie
matryc,
kopiowanie
w
brajlu,
perforowanie,
wytłaczanie, politurowanie i laminowanie, składanie i wprawianie
arkuszy, marszczenie papieru.

22.31.Z

Reprodukcja nagrań dźwiękowych

Podklasa ta obejmuje:
-

reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych,
CD, DVD, taśm fonicznych i taśm z muzyką lub innym zapisem
dźwiękowym.

22.32.Z

Reprodukcja nagrań wideo

Podklasa ta obejmuje:
-

reprodukcję z egzemplarza wzorcowego
wideo kaset z filmami lub innymi nagraniami.

DVD

i

reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania
danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

i

22.33.Z

płyt,

CD,

Reprodukcja komputerowych nośników informacji

Podklasa ta obejmuje:
-

Dział 23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I
PALIW JĄDROWYCH

Dział ten obejmuje:
-

przetwarzanie ropy naftowej i węgla,

-

działalność związaną z przemysłem jądrowym,

-

wytwarzanie na zlecenie takich produktów, jak: koks,
butan, propan, benzyna, nafta oświetleniowa, paliwo opałowe,
paliwo jądrowe,

-

działalność
usługową
polegającą
przetwarzaniu odpadów napromieniowanych,

-

na

rafinacji

i

produkcję gazów o niskiej czystości:
- poniżej 95% dla etanu i butanu,
- poniżej 90% dla propylenu, butylenu, butadienu,

W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej
poprzez wydzielenie z niej poszczególnych składników dokonana
metodą krakingu lub destylacji.

Dział ten nie obejmuje:

-

produkcji gazu o wysokiej czystości, sklasyfikowanej w
24.14,

-

produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 24.11.Z,

-

wydobycia gazów (metanu, etanu, butanu lub propylenu),
sklasyfikowanego w 11.10,

-

produkcji paliw gazowych innych niż gazy pochodzące z
ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz
z zakładu gazowni), sklasyfikowanej w 40.21.Z.

23.10.A

Wytwarzanie produktów koksowania węgla

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję koksu, półkoksu,

-

produkcję gazu koksowniczego,

-

produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego,

-

produkcję innych produktów powstałych w procesie
gazyfikacji węgla.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wzbogacania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 10.10.A,

-

wzbogacania węgla brunatnego, sklasyfikowanego w 10.20.A,

-

produkcji paku i koksu pakowego, sklasyfikowanej w
24.14.Z,

-

przetwarzania
gazu
koksowniczego
przeznaczonego
do
dystrybucji w systemie sieciowym, sklasyfikowanego w 40.21.Z.

23.10.B Przetwarzanie produktów koksowania węgla

Podklasa ta obejmuje:
-

przetwarzanie produktów i półproduktów koksowania węgla.

23.20.A

Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
-

wytwarzanie produktów i półproduktów z ropy naftowej w
procesie rafinacji (gazu ciekłego, benzyn surowych, benzyn
bazowych, olejów bazowych, asfaltów, parafiny) z ropy naftowej
oraz
z
ponownego
wykorzystania
przepracowanych
olejów
silnikowych
i
przemysłowych
a
także
innych
produktów
pochodzących z przerobu ropy naftowej,

-

produkcję paliw silnikowych, olejów opałowych, olejów
silnikowych i przemysłowych, smarów plastycznych, nafty, benzyn
specjalnych, parafin i wazelin.

23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:
-

przetwarzanie produktów i półproduktów rafinacji ropy
naftowej (destylacja, mieszanie, filtrowanie) z wykorzystaniem
komponentów uszlachetniających,

-

regenerację
i
utylizację
przepracowanych
pochodzących z przerobu ropy naftowej.

23.30.Z

produktów

Wytwarzanie paliw jądrowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję uranu wzbogaconego,

-

produkcję składników paliwa dla reaktorów jądrowych,

-

produkcję izotopów pierwiastków
zastosowań przemysłowych i medycznych,

-

ponowne
radioaktywnych.

przetwarzanie

paliw

promieniotwórczych
nuklearnych

i

dla

odpadów

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania i koncentracji rud uranu i toru,
sklasyfikowanych w 12.00.Z,

-

produkcji koncentratu uranu, sklasyfikowanej w 12.00.Z,
przetwarzania
i
usuwania
odpadów
radioaktywnych
pochodzenia
medycznego
(szpitalnego),
sklasyfikowanego
w
90.02.Z.

Podsekcja DG PRODUKCJA WYROBÓW
CHEMICZNYCH
Podsekcja ta obejmuje:
-

przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w
wyniku procesów chemicznych,

-

produkcję podstawowych chemikaliów,
produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych
wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych składników.

24.11.Z

Produkcja gazów technicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym
sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych:
-

pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,

-

powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,

-

gazów chłodzących,

-

mieszanek gazów technicznych,

lub

-

gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,

-

gazów izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania
metanu,
sklasyfikowanego w 11.10.B,

-

produkcji skroplonych gazów, takich jak etan, butan lub
propan wytwarzanych w rafineriach ropy naftowej, sklasyfikowanej
w 23.20.A.

24.12.Z

etanu,

butanu

lub

propanu,

Produkcja barwników i pigmentów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję barwników i pigmentów z dowolnego surowca w
formie podstawowej lub jako koncentratu,

-

produkcję
luminescencyjnych.

substancji

fluorescencyjnych

i

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
preparatów
sklasyfikowanej w 24.30.Z.

barwnikowych

i

pigmentowych,

24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych
pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
niesklasyfikowaną,

-

produkcję
azotowego,

-

produkcję

pierwiastków
kwasów
zasad

chemicznych,

nieorganicznych,
(ługów)

i

z

gdzie

indziej

wyłączeniem

pozostałych

kwasu

związków

nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
-

produkcję związków nieorganicznych pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
kwasu
sklasyfikowanej w 24.15.Z,

azotowego

i

sulfoazotowego,

-

produkcji amoniaku, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-

produkcji chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 24.15.Z,

-

produkcji
24.15.Z,

-

azotanu

i

azotynu

potasu,

sklasyfikowanej

w

produkcji węglanów amonowych, sklasyfikowanej w 24.15.Z.

24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych
pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych:
-

acyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,

-

cyklicznych węglowodorów nasyconych i nienasyconych,

-

alkoholi
cyklicznych
syntetyczny alkohol etylowy,

-

kwasów
jednoi
syntetyczny kwas octowy,

-

innych
związków
z
rodnikami
zawierającymi
tlen,
włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o dwu i
wielu rodnikach zawierających tlen,

-

i

acyklicznych,

włączając

wielokarboksylowych,

włączając

organicznych związków azotowych, włączając
innych
związków
destylacji drewna,

organicznych,

produkcję węgla drzewnego,

aminy,

włączając

produkty

-

produkcję paku i koksu pakowego,

-

produkcję syntetycznych aromatów,

-

destylację smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji alkoholu etylowego z surowców fermentujących,
sklasyfikowanej w 15.92.Z,

-

produkcji
tworzywa
sklasyfikowanej w 24.16.Z,

sztucznego

-

produkcji kauczuku
sklasyfikowanej w 24.17.Z,

syntetycznego

-

produkcji
kwasu
salicylowego
i
utlenionego
kwasu
acetylosalicylowego (aspiryny), sklasyfikowanej w 24.41.Z,

w

postaci
w

postaci

surowej,
surowej,

-

produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 24.51.Z,

-

produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.15.Z

Produkcja nawozów i związków azotowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję czystych lub mieszanych nawozów: azotowych,
fosforowych, potasowych, mocznikowych, surowych naturalnych
fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych,

-

produkcję
związków
azotowych:
kwasu
azotowego,
sulfoazotowego, amoniaku, chlorku amonowego, azotanów i azotynów
potasu,

-

produkcję nawozów zwierzęcych lub roślinnych, włączając
kompost
.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydobywania guano, sklasyfikowanego w 14.30.A,

-

produkcji wyrobów agrochemicznych, sklasyfikowanej w

24.20.Z,
-

obróbki
odpadów
poprzez
kompostowanie
roślinnych w celu otrzymania produktu pochodnego
sklasyfikowanego w 90.02.Z.

24.16.Z

produktów
(kompost),

Produkcja tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych:
-

polimerów
włączając
polimery
etylenu,
styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,

propylenu,

-

poliamidów,

-

żywic fenolowych i epoksydowych oraz poliuretanów,

-

żywic alkidowych, poliestrowych i poliestrów,

-

silikonów,

-

wymieniaczy jonowych polimerowych,

-

produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

przetwarzania odpadów, sklasyfikowanego w 37.20.Z,

24.17.Z

Produkcja kauczuku syntetycznego

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej:
-

kauczuku syntetycznego,

-

faktysy,
produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego

lub żywic kauczukopodobnych (np. balata).

24.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków
agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
środków
owadobójczych,
grzybobójczych, chwastobójczych,

-

produkcję środków regulujących wzrost i kiełkowanie
roślin,

-

gryzoniobójczych,

produkcję środków dezynfekujących,
produkcję pozostałych
indziej niesklasyfikowaną.

środków

agrochemicznych,

gdzie

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w
24.15.Z.

24.30.Z

Produkcja farb i lakierów

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
produkcję gotowych preparatów pigmentowych, substancji
zmętniających, kolorujących; produkcję emalii szklistej i
glazury, pobiałek i preparatów podobnych, farby artystycznej,
szkolnej, do celów reklamowych,
produkcję mas uszczelniających,

-

produkcję
mieszanek
uszczelniających
nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych,

-

produkcję
rozcieńczalników,

złożonych

organicznych

i

podobnych

rozpuszczalników

i

-

produkcję zmywaczy do farb i lakierów,

-

produkcję farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w
24.12.Z,

-

produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 24.66.Z.

24.41.Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych
w produkcji medykamentów,

-

przetwarzanie krwi,

-

produkcję chemicznie czystego cukru,

-

przetwarzanie gruczołów i produkcję ekstraktów
gruczołowych.

24.42.Z

Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję medykamentów:
różnych
przeciwciała,

-

frakcji

krwi,

włączając

frakcje

-

szczepionek,

-

leków włączając preparaty homeopatyczne,

zawierające

produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych opartych
na hormonach i środkach plemnikobójczych,
produkcję

wypełniaczy

dentystycznych

oraz

cementu

do

rekonstrukcji kości,
-

produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami
leczniczymi waty, gazy, bandaży, opatrunków, nici chirurgicznych
itp.

24.51.Z

Produkcja środków myjących i czyszczących

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję substancji organicznych powierzchniowo
czynnych,

-

produkcję mydeł,

-

produkcję gliceryny,

-

produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
proszków do prania i detergentów w formie stałej i
płynnej,
-

środków do mycia naczyń,

-

środków zmiękczających do tkanin,

-

produkcję środków czyszczących i polerujących:
preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w
pomieszczeniach,
-

sztucznego wosku i preparatów woskowych,

-

środków polerujących i past do skóry,

-

środków polerujących i past do drewna,

środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i
metali,
-

24.52.Z

proszków i past do szorowania.

Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję perfum, artykułów kosmetycznych i toaletowych:
-

perfum i wód toaletowych,

-

środków upiększających i do makijażu,

-

preparatów ochronnych przed oparzeniami słonecznymi oraz
środków do opalania,

-

preparatów do manicure i pedicure,

-

szamponów, lakierów do włosów, preparatów do ondulacji i
wzmacniania włosów,

-

środków do czyszczenia zębów i higieny jamy
włączając środki do pielęgnacji protez zębowych,

-

środków do golenia,

-

dezodorantów i soli do kąpieli,

-

depilatorów.

ustnej,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji ekstraktów naturalnych środków aromatycznych i
produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

24.61.Z

Produkcja materiałów wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję prochu strzelniczego,

-

produkcję ładunków miotających, kruszących i
inicjujących,

-

produkcję materiałów pirotechnicznych,

-

produkcję ogni sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-

produkcji amunicji sklasyfikowanej w 29.60.Z.

24.62.Z

Produkcja klejów i żelatyn

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję żelatyny i jej pochodnych, klejów i wyrobów
klejących, włączając kleje oparte na kauczuku.

24.63.Z

Produkcja olejków eterycznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,

-

produkcję olejków żywicznych,

-

produkcję aromatycznych wód destylowanych,

-

produkcję kompozycji zapachowych do produkcji perfum lub
żywności,

-

produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji
żywności i napojów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji syntetycznych środków zapachowych,
sklasyfikowanej w 24.14.Z,

-

produkcji perfum, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
sklasyfikowanej w 24.52.Z.

24.64.Z

Produkcja chemikaliów fotograficznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję

błon

i

płyt

fotograficznych,

papieru

światłoczułego
i
pozostałych
nienaświetlonych
światłoczułych, również do fotografii kolorowej,

materiałów

-

produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań
fotograficznych,

-

produkcję emulsji światłoczułych przeznaczonych do
fotografii.

24.65.Z

Produkcja niezapisanych nośników informacji

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
niezapisanych
rejestrowania dźwięku i obrazu,

nośników

służących

do

-

produkcję niezapisanych dysków i taśm magnetycznych,
służących do rejestrowania danych informatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji nienaświetlonych nośników przeznaczonych
nagrywania filmów, sklasyfikowanej w 24.64.Z.

24.66.Z

Produkcja
wyrobów
chemicznych
indziej
niesklasyfikowana

pozostałych,

do

gdzie

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pozostałych wyrobów chemicznych:
-

-

peptonu,
pochodnych
peptonu,
proteinowych
i
ich
pochodnych,
niesklasyfikowanych,

innych
substancji
gdzie
indziej

chemicznie modyfikowanych olejów i tłuszczów,

-

materiałów chemicznych wykorzystywanych przy wykańczaniu
tekstyliów i skóry,

-

proszków i past wykorzystywanych do lutowania, lutowania
twardego i spawania,

-

preparatów wykorzystywanych do wytrawiania powierzchni
metali,

-

gotowych dodatków do cementu,
węgla aktywnego, dodatków do olejów smarowniczych,
gotowych
przyspieszaczy
wulkanizacji,
katalizatorów
i
pozostałych produktów chemicznych do zastosowań przemysłowych
preparatów
przeciwstukowych
do
paliw,
preparatów
przeciwzamarzających,
roztworów
do
napędów
i
układów
hydraulicznych,

-

odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych,

-

atramentów i tuszy.

24.70.Z

Produkcja włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,

-

produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych
niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom
przędzenia,

-

produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy o wysokiej
wytrzymałości,

-

produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien
pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

przędzenia
włókien
sklasyfikowanego w 17.15.Z,

sztucznych

lub

-

produkcji nici do szycia z włókien
syntetycznych, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

syntetycznych,
sztucznych

lub

Podsekcja DH PRODUKCJA WYROBÓW
GUMOWYCH I Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
Rodzaj wykorzystywanego surowca określa produkcję wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych. Jednakże nie wszystkie wyroby wykonane z
tych surowców klasyfikuje się w tej podsekcji.

25.11.Z

Produkcja ogumienia dla środków transportu

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję opon gumowych dla pojazdów, sprzętu, maszyn i
pozostałych zastosowań:
-

opon pneumatycznych,

-

opon pełnych i amortyzatorów,

-

produkcję dętek,
produkcję
wymiennych
bieżników
do
bieżnikowania opon, osłon zabezpieczających
itp.

opon,
taśm
do
przed chlapaniem

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w
17.54.Z,

-

produkcji materiałów do naprawy ogumienia,
sklasyfikowanej w 25.13.A,

-

naprawy i wymiany uszkodzonego ogumienia, sklasyfikowanej
w 50.20.A.

25.12.Z

Bieżnikowanie opon

Podklasa ta obejmuje:
-

bieżnikowanie opon.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji materiałów do naprawy ogumienia,
sklasyfikowanej w 25.13.A,

-

naprawy przebitego ogumienia, sklasyfikowanej w 50.20.A.

25.13.Z

Produkcja pozostałych wyrobów gumowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pozostałych wyrobów z kauczuku naturalnego lub
syntetycznego,
wulkanizowanego,
niewulkanizowanego
lub
utwardzanego:
płyt, arkuszy, pasków, prętów, kształtowników
profilowanych,
-

tub, rur i węży,

-

taśm przenośnikowych i pasów pędnych,

-

lin, sznurów i nici gumowych,

-

tkanin podgumowanych i gumowej przędzy,

-

pierścieni i uszczelek gumowych,

-

gumowych pokryć wałków,

-

nadmuchiwanych materaców gumowych,

-

materiałów do naprawy ogumienia i wyrobów gumowych,

gumowych
elementów
(zgrzewanej "na szwach"),

ubiorów

-

gumowych wykładzin podłogowych,

-

gumowych wyrobów tekstylnych,

-

artykułów

higienicznych

i

z

gumowej

odzieży

gumy:

osłonek

antykoncepcyjnych, odciągaczy do mleka, irygatorów itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
17.54.Z,

-

produkcji klejów i substancji
kauczuku, sklasyfikowanej w 24.62.Z,

-

produkcji taśm i pasów do bieżnikowania, sklasyfikowanej
w 25.11.Z,

-

produkcji nadmuchiwanych łodzi i tratw, sklasyfikowanej w
35.12.Z,

-

produkcji materaców z gumy
materiałem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

-

tkanin

kordowych

do

opon,

sklasyfikowanej

klejących

piankowej

opartych

w
na

niepokrytych

odzyskiwania gum, sklasyfikowanego w 37.20.Z,
produkcji ubrań z tkanin elastycznych, sklasyfikowanej w
18.22.A i 18.22.B,
produkcji obuwia gumowego, sklasyfikowanej w 19.30.A,

-

produkcji gumowych artykułów sportowych, sklasyfikowanej
w 36.40.Z,

-

produkcji
36.50.Z.

gier

i

zabawek

gumowych,

sklasyfikowanej

w

25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw
sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję półfabrykatów z tworzyw
arkuszy, bloków, folii, klisz, taśm itp.,

-

produkcję wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych:
plastykowych tub, rur, i węży, tulejek; pokryć rur i węży.

Podklasa ta nie obejmuje:

sztucznych:

płyt,

-

produkcji
tworzyw
sklasyfikowanej w 24.16.Z,

-

produkcji plastykowych elementów optycznych,
sklasyfikowanej w 33.40.Z,

-

produkcji materaców z porowatych tworzyw sztucznych
niepowleczonych materiałem, sklasyfikowanej w 36.15.Z.

25.22.Z

sztucznych

w

postaci

surowej,

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do
pakowania towarów: kontenerów, skrzynek, beczek, pudełek,
puszek, tub, torebek, worków, kanistrów, gąsiorów, butelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji toreb bagażowych, ręcznych toreb podróżnych i
podobnych wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w
19.20.Z,

-

produkcji wyrobów gumowych naturalnych lub syntetycznych,
sklasyfikowanej w 25.13.Z,

-

produkcji
zbiorników
dla
budownictwa
sztucznych, sklasyfikowanej w 25.23.Z,

-

pakowania, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

25.23.Z

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

z

tworzyw

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa:
drzwi, okien, ram, żaluzji, zasłon, listew
przypodłogowych,
-

zbiorników, rezerwuarów,

-

podłóg, pokryć ściennych i sufitowych zarówno w rolkach
jak i w formie płytek itp.,

-

artykułów sanitarnych: wanien, kabin prysznicowych,
brodzików, umywalek, zlewozmywaków, spłuczek itp.,

-

produkcję budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji wyrobów z
sklasyfikowanej w 25.13.Z,

-

produkcji linoleum
wykonanych
z
materiałów
sklasyfikowanej w 36.63.Z.

25.24.Z

gumy

naturalnej

i

syntetycznej,

i twardych wykładzin podłogowych
innych
niż
tworzywo
sztuczne,

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
wyrobów
powszechnego
użytku
z
tworzyw
sztucznych:
wyposażenia
kuchennego,
stołowego,
artykułów
toaletowych,

-

produkcję
głowy, izolacji,
szkół, elementów
statuetek, pasów

-

produkcję pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie
indziej niesklasyfikowaną.

różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: nakryć
elementów oświetleniowych, wyposażenia biur i
ubioru i odzieży zgrzewanej, okuć meblowych,
transmisyjnych, taśm przenośnikowych,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
toreb
podróżnych
sklasyfikowanej w 19.20.Z,

z

tworzyw

sztucznych,

-

produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w
19.30.A i 19.30.B,

-

produkcji przyrządów medycznych i dentystycznych
tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 33.10.A,

z

-

produkcji elementów
sklasyfikowanej w 33.40.Z,

optycznych

-

produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w
36.11.Z-36.14.A,

-

produkcji materaców z porowatych tworzyw
niepokrytych materiałem, sklasyfikowanej w 36.15.Z,

-

produkcji wyrobów
sklasyfikowanej w 36.40.Z,

-

produkcji
gier
i
sklasyfikowanej w 36.50.Z,

-

produkcji linoleum
wykonanych
z
materiałów
sklasyfikowanej w 36.63.Z.

sportowych
zabawek

z

z
z

tworzyw

sztucznych,

sztucznych

tworzyw

sztucznych,

tworzyw

sztucznych,

i twardych wykładzin podłogowych
innych
niż
tworzywo
sztuczne,

Podsekcja DI PRODUKCJA WYROBÓW Z
POZOSTAŁYCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH
Podsekcja ta obejmuje:
-

produkcję szkła w różnych postaciach, np.: szkła
płaskiego, gospodarczego, włókien szklanych, szkła technicznego,

-

produkcję wyrobów ceramicznych, płytek ceramicznych i
ceramiki budowlanej,

-

produkcję cementu i gipsu (jako surowca i wyrobu
finalnego),

-

produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.

26.11.Z

Produkcja szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

-

produkcję nieobrobionych: tafli szklanych również
zbrojonych, kolorowych i cieniowanych.

26.12.Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła
płaskiego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję szkła płaskiego profilowanego w arkuszach,
obrobionego,

-

produkcję hartowanego szkła bezpiecznego m.in. do
pojazdów samochodowych i samolotów,

-

produkcję warstwowego szkła bezpiecznego,
produkcję luster, lusterek wstecznych ze szkła do
pojazdów mechanicznych.

26.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub
kryształu,

-

produkcję naczyń do picia i pozostałych
gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

artykułów

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

26.14.Z

Produkcja włókien szklanych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję

włókien

szklanych,

włączając

watę

szklaną

i

materiały nietkane z włókien szklanych:
-

produkcję taśm i mat z włókien szklanych,

-

produkcję cienkich arkuszy (woali) z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w
17.25.Z,

-

produkcji
światłowodów
do
danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

-

produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji
obrazów
ruchomych
"na
żywo":
endoskopów,
oświetlaczy
i
przekaźników "obrazów na żywo", sklasyfikowanej w 33.40.Z.

26.15.Z

przesyłania

zakodowanych

Produkcja szkła technicznego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów szklanych
higienicznych i farmaceutycznych,

do

celów

laboratoryjnych,

-

produkcję
szkieł
do
zegarów
i
zegarków,
szkieł
okularowych i elementów optycznych niepracujących optycznie,

-

produkcję wyrobów szklanych używanych jako sztuczna
biżuteria,

-

produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu
izolującego,

-

produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,

-

produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji strzykawek, sklasyfikowanej w 33.10.A,
produkcji elementów
sklasyfikowanej w 33.40.Z.

optycznych

pracujących

optycznie,

26.21.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych
artykułów gospodarstwa domowego oraz ceramicznych wyrobów
toaletowych,

-

produkcję
ceramicznych.

figurek

i

pozostałych

ozdobnych

wyrobów

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w
36.50.Z,

-

produkcji ceramicznej biżuterii, sklasyfikowanej w
36.61.Z.

26.22.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję zlewów
porcelany i porcelitu.

i

pozostałych

urządzeń

sanitarnych

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych,
sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-

produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.23.Z

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

z

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję izolatorów elektrycznych i ceramicznych osłon
izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,
sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.24.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
ceramiki
laboratoryjnej,
pozostałej do zastosowań przemysłowych.

26.25.Z

chemicznej

i

Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję słojów i słoików ceramicznych oraz innych
naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania
towarów,

-

produkcję pozostałych wyrobów ceramicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji materiałów i wyrobów ceramicznych
ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-

produkcji
wyrobów
ceramicznych
sklasyfikowanej w 26.30.Z i 26.40.Z.

26.26.Z

budowlanych,

Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,

-

produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych:

-

-

elementów izolujących ciepło z ziemi okrzemkowej,

-

bloków, cegieł i brykietów ognioodpornych

itp.,

ogniotrwałych ceramicznych retort, tygli, dysz, rur

produkcję wyrobów zawierających magnezyt, dolomit lub
chromit.

26.30.Z

Produkcja płytek ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nieogniotrwałych kafli, płytek ściennych,
kostek, mozaiki itp.,

-

produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek
podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji materiałów i wyrobów ceramicznych
ogniotrwałych, sklasyfikowanej w 26.26.Z.

26.40.Z

Produkcja ceramiki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję nieogniotrwałych materiałów
gliny: produkcję cegły, dachówek, elementów
drenarskich, pokryw kablowych itp.,

budowlanych z
kominków, rur

produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
ogniotrwałych
wyrobów
ceramicznych
przeznaczonych dla budownictwa, sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-

produkcji
nieogniotrwałych
ceramicznych
podłogowych i chodnikowych, sklasyfikowanej w 26.30.Z.

26.51.Z

płytek

Produkcja cementu

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję klinkieru cementowego i cementów
hydraulicznych, włączając:
produkcję cementu żużlowego i cementu
superfosfatowego.
-

produkcję cementu portlandzkiego,

-

produkcję cementu glinowego.

Podklasa ta nie obejmuje :
-

produkcji
24.42.Z,

-

produkcji cementu,
sklasyfikowanej w 26.26.Z,

-

produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 26.61.A 26.66.Z,

-

produkcji
gotowej
mieszanki
betonowej
murarskich, sklasyfikowanej w 26.63.Z i 26.64.Z.

26.52.Z

cementu

Produkcja wapna

Podklasa ta obejmuje:

dentystycznego,
zapraw

i

sklasyfikowanej

betonu

w

ogniotrwałego,

i

zapraw

-

produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,

-

produkcję dolomitu wypalonego.

26.53.Z

Produkcja gipsu

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub
siarczan wapniowy, również barwionych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji gipsu dentystycznego sklasyfikowanej w 24.42.Z,

-

produkcji wyrobów gipsowych, sklasyfikowanej w 26.6.

26.61.Z

Produkcja betonowych wyrobów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów betonowych lub ze sztucznego kamienia
wykorzystywanych w budownictwie: cegieł, pustaków, bloków,
belek, płyt, słupów, rur, płyt chodnikowych itp.,

-

produkcję prefabrykowanych elementów budowlanych z betonu
lub ze sztucznego kamienia.

26.62.Z

Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu,
płyt, belek, arkuszy, płytek.

26.63.Z

Produkcja masy betonowej

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
26.26.Z.

26.64.Z

cementów

ogniotrwałych,

sklasyfikowanej

w

Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie
proszku,

-

produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji zapraw ogniotrwałych, sklasyfikowanej w
26.26.Z.

26.65.Z

Produkcja
wyrobów
cementowych i podobnych

azbestowo-cementowych,

wiórowo-

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien
roślinnych (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie)
związanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,

-

produkcję
wyrobów
z
cementu
spojonego
z
włóknem
celulozowym
lub
podobnym:
płyt
falistych,
innych
płyt,
wykładzin, dachówek, rur, tub, zbiorników, przepustów, odpływów,
pojemników, elementów wyposażenia wnętrz, ram okiennych itp.,

-

produkcję wyrobów azbestowo-cementowych.

26.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i
gipsowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pozostałych wyrobów z betonu, cementu, gipsu
lub ze sztucznego kamienia: elementów wyposażenia, rzeźb,
wazonów, flakonów, płaskorzeźb, wyrobów artystycznych, donic
itp.

26.70.Z

Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i
kamienia dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
-

cięcie, formowanie i wykończanie kamieni dla budownictwa,
drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach
itp.,

-

produkcję kostek, płyt nawierzchniowych,
płyt i płytek chodnikowych itp. wyrobów.

krawężników,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności
kamieniołomów,
wydobywania,
cięcia
wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

i

-

produkcji kamieni młyńskich, kamieni
podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w 26.81.Z.

i

26.81.Z

szlifierskich

Produkcja technicznych wyrobów ściernych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i
polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych
włączając materiały ścierne na podłożu miękkim.

26.82.Z

Produkcja
pozostałych
wyrobów
z
mineralnych
surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję przędzy i tkanin z minerałów niemetalicznych
oraz artykułów z nich wykonanych: odzieży, nakryć głowy, obuwia,
powrozów, sznurka, papieru, filcu itp.,

-

produkcję
materiałów
trących
(ciernych)
i
niezamontowanych wyrobów z nich wykonanych na bazie substancji
mineralnych lub celulozy,

-

produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych: wełny i
waty żużlowej i podobnych materiałów z wełny mineralnej;
złuszczonego wermikulitu, podobnych materiałów termoizolacyjnych
i dźwiękochłonnych,

-

produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych: z
miki, miki aktywnej, torfu, grafitu (artykułów innych niż
elektryczne) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji waty szklanej i artykułów z niej wykonanych,
sklasyfikowanej w 26.14.Z.

Dział 27 PRODUKCJA METALI
Dział ten obejmuje:
-

wytapianie i oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych
z
rud,
surówki
lub
złomu
przy
zastosowaniu
procesów
elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

-

wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez łączenie z
czystymi metalami innych składników chemicznych.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczenia, występujący zazwyczaj w formie wlewków,
jest walcowany, ciągniony i formowany w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów lub drutów.
Ponadto, wyrób ten występuje również w formie stopionej przeznaczonej do produkcji części i
innych podstawowych wyrobów z metalu.

27.10.Z

Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i innych formach
podstawowych,

-

produkcję stopów żelaza,

-

produkcję półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej,

-

produkcję wlewków i innych podstawowych form półproduktów ze stali nierdzewnej lub
innej stali stopowej,

-

produkcję kątowników, kształtowników i innych profili ze stali nierdzewnej i innej stali
stopowej,

-

produkcję sztab i prętów ze stali nierdzewnej lub innej stali stopowej,

-

produkcję wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa i stali niestopowej,

-

produkcji kątowników, kształtowników i innych profili z żeliwa lub stali niestopowej,

-

produkcję sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej,

-

produkcję kształtowników grodzicowych (ścianek szczelnych),

-

produkcję szyn i pozostałych materiałów kolejowych.

27.21.Z

Produkcja rur żeliwnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
żeliwnych,

-

produkcję złączy odlewanych z żeliwa ciągliwego i
nieciągliwego
o
łączach
gwintowych,
kielichowych
lub
kołnierzowych.

27.22.Z

rur,

przewodów

Produkcja rur stalowych

rurowych,

profili

drążonych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
rur
wytłaczanie na gorąco,
gorąco lub na zimno,

bez
szwu,
wytłaczanie

poprzez
walcowanie
lub
na gorąco, ciągnienie na

-

produkcję rur ze szwem,

-

produkcję stalowych złączy rurowych:
kołnierzy i kołnierzy płaskich z pierścieniami kutymi ze
stali,
-

złączy stalowych spawanych na styk,

-

elementów gwintowanych i innych elementów ze stali,

-

łączników gumowych, kolanek, łuków.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji rur bez szwu ze stali odlewanej odśrodkowo,
sklasyfikowanej w 27.21.Z.

27.31.Z

Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję sztab, prętów z żeliwa i stali, kształtowników,
profili ze stali nierdzewnej i stopowej, poprzez ciągnienie na
zimno, szlifowanie lub złuszczanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

ciągnienia i przeciągania drutu, sklasyfikowanego w
27.34.Z.

27.32.Z

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
walcowanych
płaskich
wyrobów
stalowych,
powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich
taśm, o szerokości nieprzekraczającej 600 mm, poprzez powtórne
walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco.

27.33.Z

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję stalowych kształtowników poprzez formowanie w
walcowniach lub składanie płaskich wyrobów prasowanych.

27.34.Z

Produkcja drutów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
drutów
ze
stali
niestopowej,
ze
stali
nierdzewnej i z pozostałej stali stopowej poprzez ciągnienie na
zimno lub rozciąganie.

27.41.Z

Produkcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję podstawowych metali szlachetnych: produkcję i
oczyszczanie bez obróbki plastycznej metali szlachetnych, takich
jak: złoto, srebro, platyna itp.,

-

produkcję stopów metali szlachetnych,

-

produkcję półproduktów z metali szlachetnych,

-

produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,

-

produkcję metali nieszlachetnych platerowanych złotem lub
srebra platerowanego złotem,

-

produkcję metali nieszlachetnych pokrytych platyną lub

metalami z grupy platynowców
platyną lub platynowcami.

oraz

złota

i

srebra

pokrytych

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji kopert do
sklasyfikowanej w 33.50.Z,

-

produkcji biżuterii z metali szlachetnych,
sklasyfikowanej w 36.22.Z.

27.42.Z

zegarków

z

metali

szlachetnych,

Produkcja aluminium

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję aluminium z tlenków glinu,
produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów
lub złomu aluminium,

-

produkcję stopów aluminium,

-

produkcję półproduktów aluminiowych w postaci proszków,
sztab, prętów, profili, drutu, blach, folii, rur, aluminiowych
łączników do rur,

-

produkcję tlenków glinu, z wyłączeniem sztucznego
korundu,

-

produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania.

27.43.Z

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
-

produkcję ołowiu, cynku, cyny z rafinacji
odpadów lub złomu ołowiu, cynku, cyny,

- produkcję stopów ołowiu, cynku, cyny,

elektrolitycznej,

- produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny w postaci sztab,
prętów, profili, rur, złączy rur, pyłu.

27.44.A

Produkcja miedzi nieobrobionej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję miedzi z rud,
produkcję miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub
złomu miedzi,

-

produkcję kamieni miedziowych.

27.44.B

Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję stopów miedzi,

-

produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,

-

produkcję półproduktów z miedzi: blach, sztab, prętów i
profili, proszków i płatków, folii, rur, przewodów i złączy.

27.45.Z

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
tlenków,

chromu,

manganu,

niklu

itp.

z

-

produkcję chromu, manganu, niklu itp.
elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów
chromu, manganu, niklu itp.,

rud

lub

z

z rafinacji
lub złomu,

-

produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,

-

produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,

-

produkcję kamienia niklowego.

27.5

Odlewnictwo metali

Grupa ta obejmuje:
-

wytwarzanie półproduktów i różnych części na zlecenie,
zgodnie ze specyfikacją określoną przez zleceniodawcę.

Grupa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa wyrobów finalnych z metalu, np.:
-

rur, przewodów rurowych,
sklasyfikowanych w 27.21,

-

grzejników, kotłów, wytwornic pary, sklasyfikowanych w
28.2 i 28.3,

-

artykułów gospodarstwa domowego z żeliwa,
sklasyfikowanych w 28.75.A.

27.51.Z

złącz

rurowych

z

żeliwa,

Odlewnictwo żeliwa

Podklasa ta obejmuje:
-

odlewnictwo półproduktów z żeliwa,

-

odlewnictwo części z żeliwa szarego,

-

odlewnictwo części z żeliwa sferoidalnego,

-

odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa
wykonywanego
technologicznego
wytwarzania
sklasyfikowanego w działach 27-36.

jako
części
procesu
wyrobów
metalowych,

27.52.Z

Odlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:
-

odlewnictwo stalowych półproduktów,

-

odlewnictwo części ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa
wykonywanego
technologicznego
wytwarzania
sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.53.Z

jako
części
procesu
wyrobów
metalowych,

Odlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:
-

odlewnictwo półproduktów z aluminium, magnezu, tytanu,
berylu, skandu i itru,

-

odlewnictwo części z metali lekkich.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa
wykonywanego
technologicznego
wytwarzania
sklasyfikowanego w działach 27-36.

27.54.A

jako
części
procesu
wyrobów
metalowych,

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:
-

odlewnictwo półproduktów na bazie miedzi i jej stopów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa
wykonywanego
technologicznego
wytwarzania
sklasyfikowanego w działach 27-36.

jako
części
procesu
wyrobów
metalowych,

27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem
odlewnictwa miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:
-

odlewnictwo części z metali ciężkich,

-

odlewnictwo części z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

odlewnictwa
wykonywanego
technologicznego
wytwarzania
sklasyfikowanego w działach 27-36.

jako
części
procesu
wyrobów
metalowych,

Dział 28 PRODUKCJA METALOWYCH
WYROBÓW
GOTOWYCH,
Z
WYŁĄCZENIEM
MASZYN
I
URZĄDZEŃ
Dział ten obejmuje:
-

wytwarzanie wyrobów wykonanych w całości z metalu,
mających zazwyczaj charakter statyczny, nieprzemieszczalny.

Dział ten nie obejmuje:
-

łączenia, składania wyrobów z metalu (mających charakter statyczny, nieprzemieszczalny) w
bardziej złożony wyrób zawierający części ruchome i wraz z nimi działający, sklasyfikowanego

w działach 29-36. Wyrób taki zawiera czasem również elementy inne niż metalowe.

28.11.A

Produkcja
budynków
prefabrykowanych
wyłączeniem działalności usługowej

z

metalu,

z

Podklasa ta obejmuje:
-

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

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,

-

produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A,

-

robót budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.

28.11.B

Produkcja
konstrukcji
działalności usługowej

metalowych,

z

wyłączeniem

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
budownictwa,

metalowych

szkieletów

konstrukcji

-

produkcję
konstrukcji
metalowych
mostowych,
słupów
kratowych wież, elementów rusztowań, zapór, śluz, przystani,
doków, balustrad oraz ich części,

-

produkcję
metalowych
szkieletów
konstrukcji
dla
przemysłu, ze stali lub aluminium oraz ich części (konstrukcji
dla wielkich pieców, dla urządzeń dźwigowych i podnośnikowych i
konstrukcji dla obsługi maszyn i urządzeń itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.11.C,

dla

-

produkcji segmentów statków, sklasyfikowanej w 35.11.A.

28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych

Podklasa ta obejmuje:
-

instalowanie na miejscu przeznaczenia budynków metalowych
i konstrukcji metalowych wykonywanych przez firmę instalującą.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

robót budowlanych, sklasyfikowanych w dziale 45.

28.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic,
żaluzji, bram, progów metalowych.

28.21.Z

Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
zbiorników,
cystern,
kadzi
i
podobnych
pojemników metalowych o pojemności większej niż 300 litrów,

-

produkcję
pojemników
sprężonego lub ciekłego gazu.

metalowych

dla

przechowywania

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek,
pudełek itp. o pojemności nieprzekraczającej 300
sklasyfikowanej w 28.71.Z,

wiader,
litrów,

-

produkcji zbiorników i pojemników
pojazdach, sklasyfikowanej w 34.20.Z,

-

produkcji
zbiorników
i
pojemników
metalowych
instalowanych na wagonach kolejowych, sklasyfikowanej w 35.20.A.

28.22.Z

instalowanych

na

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję grzejników centralnego ogrzewania,

-

produkcję kotłów centralnego ogrzewania oraz ich części,

-

instalowanie,
ogrzewania.

28.30.A

konserwacje

i

naprawy

centralnego

Produkcja wytwornic pary

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary,
produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych:
skraplaczy, odzyskiwaczy, podgrzewaczy, kolektorów i zasobników
pary,
produkcję reaktorów jądrowych,
produkcję systemów rurowych wysokociśnieniowych lub
pozostałych systemów rurowych do kotłów (generatorów pary)
obejmującą projekty techniczno-konstrukcyjne wraz z montażem.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji grzejników
sklasyfikowanej w 28.22.Z,

-

produkcji

i

separatorów

kotłów

centralnego

izotopów,

ogrzewania,

sklasyfikowanej

29.56.A,
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 28.30.B.

w

28.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego
ogrzewania na gorącą wodę

28.40.Z Kucie, prasowanie,
metalurgia proszków

wytłaczanie

i

walcowanie

metali;

Podklasa ta obejmuje:
-

kucie, wyciskanie na zimno lub profilowanie, prasowanie,
wytłaczanie, tłoczenie i formowanie przez walcowanie metalu,

-

metalurgię proszków: wykonywanie elementów
bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki
(spiekania) lub sprężania.

metalowych
termicznej

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji proszków metali, sklasyfikowanej w dziale 27.

28.51.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podklasa ta obejmuje:
-

platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,

-

termiczną obróbkę metali,

-

wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,

-

barwienie i grawerowanie,

-

pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi: emaliowanie,
lakierowanie, pokrywanie plastykiem itp.,
utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

-

pokrywania metali nieszlachetnych i pozostałych metali,
metalami szlachetnymi, sklasyfikowanego w 27.41.Z,

-

usług ekspresowych, sklasyfikowanych w 52.74.Z.

28.52.Z

Obróbka

mechaniczna

elementów

metalowych

Podklasa ta obejmuje:
-

wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie,
doszlifowywanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie,
spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,

-

wycinanie
laserowej,

i

pisanie

na

metalach

za

pomocą

-

ogólną konserwację mechaniczną i naprawę maszyn.

28.61.Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

wiązki

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
sztućców
i
wyrobów
nożowniczych:
noży,
włączając noże ząbkowane, topory rzeźnicze, tasaki, widelce,
łyżki, cedzaki, łopatki do podawania tortów oraz podobne wyroby
kuchenne,

-

produkcję różnorodnych wyrobów tnących:
-

maszynek i ostrzy do golenia, brzytew,

-

nożyczek i maszynek do strzyżenia włosów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
28.62.Z,

-

produkcji naczyń stołowych, kuchennych, sklasyfikowanej w
28.75.A,

-

produkcji

ostrzy

tnących

wyrobów

do

maszyn,

nożowniczych,

sklasyfikowanej

naczyń

stołowych

w

i

kuchennych wykonanych z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w
36.22.Z.

28.62.Z

Produkcja narzędzi

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń
mechanicznych,

-

produkcję
wkrętaki itp.),

-

produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie takich jak: łopaty, motyki, sekatory,

-

produkcję pił do
tarcze tnące i łańcuchy,

-

produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład
narzędzi ręcznych, zarówno z napędem ręcznym jak i mechanicznym,
a także do obrabiarek: wierteł, przebijaków, matryc, noży
frezarskich,

-

narzędzi

ręcznych

cięcia

i

(kleszcze,

ostrzy

do

śrubokręty,

nich,

włączając

produkcję imadeł, zacisków,
produkcję
kowalskich itp.

narzędzi

kowalskich:

kowadeł,

palenisk

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji narzędzi
sklasyfikowanej w 29.41.A.

28.63.Z

ręcznych

z

napędem

mechanicznym,

Produkcja zamków i zawiasów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć
i innych podobnych wyrobów dla stolarki budowlanej, mebli,
pojazdów itp.

28.71.Z

Produkcja pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję żeliwnych lub stalowych pojemników o pojemności
nieprzekraczającej 300 litrów,

-

produkcję wiader, puszek, kotłów, czerpaków.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji pojemników i zbiorników o pojemności większej
niż 300 litrów, sklasyfikowanej w 28.21.Z,

-

produkcji
pojemników
metalowych
dla
przechowywania
ciekłego lub sprężonego gazu, sklasyfikowanej w 28.21.Z.

28.72.Z

Produkcja opakowań z metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję puszek,
produktów żywnościowych,

tubek

wyciskanych

i

pudełek

-

produkcję przykrywek, korków i kapsli metalowych.

28.73.Z

Produkcja wyrobów z drutu

do

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych
wyrobów,

-

produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego,
ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp.,

-

produkcję gwoździ i pinezek.

siatki

28.74.Z

Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
niegwintowanych,

nitów,

podkładek

i

podobnych

wyrobów

-

produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek,

-

produkcję sprężyn:
resorów piórowych, sprężyn zwojowych, sprężyn
skręcanych,
-

-

piór do resorów,
produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji

łańcuchów

napędowych,

sklasyfikowanej

w

29.14.Z,
-

produkcji sprężyn do zegarków i zegarów, sklasyfikowanej
w 33.50.Z.

28.75.A
kuchni

Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego oraz
ich części:
- rondli, patelni i innych nieelektrycznych wyrobów stołowych i
kuchennych np. maszynek, wyciskaczy, szatkownic, odciągaczy
soków, wygniatarek do warzyw i jarzyn,
- naczyń stołowych płaskich z metali nieszlachetnych,
- drobnych przedmiotów i akcesoriów kuchennych,

- metalowych szczotek do szorowania,
-

produkcję wanien, zlewów, umywalek, brodzików i podobnych
wyrobów z metali nieszlachetnych.

28.75.B

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
biurowego,

-

drobnych

metalowych

wyrobów

do

użytku

produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych
itp.,

-

produkcję szabel, bagnetów, kordów, szpad i podobnych
rodzajów broni oraz ich części oraz pochew do takiej broni,

-

produkcję śrub napędowych do statków,

-

produkcję różnych wyrobów z metali nieszlachetnych:
-

ochronnych nakryć głowy,

-

zatrzasków, sprzączek, haków, klamerek,

-

statuetek, ramek,

-

tablic informacyjnych,

-

produkcję medali i medalionów z metali.

Dział
29
PRODUKCJA
NIESKLASYFIKOWANA

MASZYN

I

URZĄDZEŃ,

GDZIE

INDZIEJ

Dział ten obejmuje:
−

produkcję maszyn i urządzeń samodzielnie wykonujących
czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale
lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie,
ważenie lub pakowanie oraz produkcję elementów mechanicznych
do tych maszyn i urządzeń, wytwarzających i transmitujących
energię,
a
także
produkcję
specjalistycznych
części
zapasowych,

−

produkcję aparatów, urządzeń przytwierdzonych na stałe,
ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych w przemyśle,
rolnictwie lub budownictwie oraz w wojsku i gospodarstwach
domowych,

−

produkcję
broni
i
specjalistycznych
urządzeń
transportu towarów lub pasażerów na określonym obszarze.

do

Dział ten nie obejmuje:
−

obróbki metali przeznaczenia ogólnego, sklasyfikowanej w
dziale 28,

−

produkcji aparatów, urządzeń kontrolnych, urządzeń
informatycznych, instrumentów pomiarowych i kontrolnych
instalacji elektrycznych, sklasyfikowanej w działach 30-33,

−

produkcji urządzeń transportowych przeznaczenia ogólnego,
sklasyfikowanej
w
działach
34-35,
produkcji
silników
elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A

29.11.A

Produkcja
silników i turbin, z wyłączeniem
silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego oraz
części do nich, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych
i motocyklowych:
-

silników do jednostek pływających i części do nich,

-

silników kolejowych i części do nich,

-

produkcję turbin i części do nich:
wodna,
nich,
-

turbin parowych i turbin poruszanych parą inną niż para
turbin

hydraulicznych,

turbin gazowych,

kół

wodnych

i

regulatorów

do

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.11.B,

-

produkcji turbin wiatrowych, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

-

produkcji
31.10.A,

-

produkcji
wyposażenia
elektrycznego
i
elementów
elektrycznych do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej
w 31.61.Z,

-

produkcji silników do pojazdów, samolotów lub motocykli,
sklasyfikowanej w 34.10.A, 35.30.A,

-

produkcji silników
sklasyfikowanej w 35.30.A.

29.11.B

29.12.Z

zespołów

prądotwórczych,

turboodrzutowych

sklasyfikowanej

i

w

turbośmigłowych,

Działalność
usługowa
w
zakresie
instalowania,
naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem
silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Produkcja pomp i sprężarek

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek
powietrznych
lub
sprężarek
wykorzystujących
inne
gazy,
turbosprężarek,

-

produkcję pomp do cieczy niezależnie
wyposażone w urządzenia pomiarowe,

-

produkcję
wyposażenia
o
napędzie
hydraulicznym
i
pneumatycznym, silników poruszanych energią wiatru i pozostałych
silników i siłowników hydraulicznych i pneumatycznych.

od

tego

czy

są

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji hydraulicznych skrzyń biegów, sklasyfikowanej w
29.14.Z.

29.13.Z

Produkcja kurków i zaworów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję kurków i zaworów
zawory regulacyjne i kurki wlotowe,

przemysłowych,

-

produkcję kurków i zaworów sanitarnych,

-

produkcję kurków i zaworów ogrzewczych.

włączając

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji zaworów z nieutwardzanej, wulkanizowanej gumy,
szkła lub materiałów ceramicznych, sklasyfikowanej w 25.13.Z,
26.15.Z i 26.24.Z,

-

produkcji zaworów wlotowych i wydechowych do silników
spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 34.30.A, 35.30.A,

-

wykonywania
instalacji
sklasyfikowanego w dziale 45.

29.14.Z

Produkcja łożysk, kół
elementów napędowych

wodociągowo-kanalizacyjnej,

zębatych,

przekładni zębatych i

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję łożysk tocznych,
wałeczkowych oraz części do nich,

-

-

kulkowych,

igiełkowych

lub

produkcję wyposażenia do napędów mechanicznych:
itp.,

wałów i korb: wałków rozrządu, wałów korbowych, wahaczy

-

osłon do łożysk oraz łożysk do wałów prostych,

produkcję kół zębatych, przekładni zębatych,
biegów i pozostałych mechanizmów zmiany biegów,

-

produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,

-

produkcję kół zamachowych i kół pasowych,

skrzyń

-

produkcję łańcuchów ogniwowych,

-

produkcję elementów hydrauliki napędowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji łańcuchów, sklasyfikowanej w 28.74.Z,
produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej
w 31.62.A.

29.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pieców elektrycznych i pozostałych
przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do spalania,

-

pieców

produkcję palników piecowych,
produkcję
rusztów
palenisk, popielników itp.

mechanicznych,

rusztów

zwykłych,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
nieelektrycznych
sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-

produkcji
29.53.Z,

-

produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru
lub tektury, sklasyfikowanej w 29.56.A,

-

suszarni

dla

pieców

rolnictwa,

piekarskich,

sklasyfikowanej

w

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

29.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
ładujących
lub
mechanicznie:

maszyn: urządzeń dźwigowych,
rozładowujących
napędzanych

chwytakowych,
ręcznie
lub

bloków, wyciągów, wyciągarek, podnośników i
przyciągarek,

-

-

żurawi, dźwigów, ruchomych podnośników, suwnic itp.,

-

wózków samobieżnych lub niesamobieżnych, niezależnie od
tego,
czy
są
wyposażone
w
podnośniki
lub
chwytaki,
stosowanych w zakładach przemysłowych,

-

mechanicznych manipulatorów i robotów przemysłowych
przeznaczonych
specjalnie
do
podnoszenia,
chwytania,
ładowania lub rozładowywania, przemieszczania ładunków,
produkcję wind, schodów ruchomych, ruchomych chodników,

produkcję
przenośników,
transporterów,
hydraulicznych, wielokrążków, bramownic,

podnośników

konserwację i utrzymanie wind i schodów ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji przenośników i podnośników pracujących w trybie
ciągłym używanych pod ziemią, sklasyfikowanej w 29.52.A,

-

produkcji mechanicznych koparek,
czerparek, sklasyfikowanej w 29.52.A,

-

produkcji wieloczynnościowych
sklasyfikowanej w 29.56.A,

-

produkcji żurawi pływających, żurawi kolejowych, dźwigów
samochodowych, sklasyfikowanej w 34.10.E, 35.11.A, 35.20.A,

-

instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w
45.31.C.

29.23.Z Produkcja
wyłączeniem
domowych

ładowarek
robotów

urządzeń chłodniczych i
urządzeń
przeznaczonych

łopatowych,

przemysłowych,

wentylacyjnych, z
dla
gospodarstw

Podklasa ta obejmuje :
-

produkcję
zamrażających,

przemysłowych

urządzeń

-

produkcję urządzeń klimatyzacyjnych,

-

produkcję wymienników ciepła,

-

chłodniczych

i

produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw
domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
29.53.Z,

-

produkcji chłodziarek i zamrażarek
domowych, sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-

produkcji
wentylatorów
sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-

instalowania urządzeń klimatyzacyjnych w mieszkaniach lub
budynkach biurowych, sklasyfikowanego w 45.33.A.

29.24.A

suszarni

dla

rolnictwa,

dla

sklasyfikowanej
dla

gospodarstw

w

gospodarstw
domowych,

Produkcja
pozostałych maszyn
ogólnego
przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję urządzeń do mierzenia masy: wag domowych
sklepowych, pomostowych, wag do ważenia ciągłego itp.,
wyłączeniem wag laboratoryjnych,

i
z

produkcję urządzeń filtrujących i oczyszczających ciecze,

-

produkcję
urządzeń
do
rozrzucania,
rozpraszania,
rozpylania cieczy lub proszków: gaśnic, pistoletów natryskowych,
urządzeń do czyszczenia strumieniem pary, materiałów ściernych i
podobnych wytwarzających strumień czynnika roboczego,

-

produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów:
urządzeń napełniających butelki lub torebki, zamykających,
kapslujących, etykietujących itp.,

-

produkcję urządzeń do mycia i suszenia butelek oraz do
gazowania napojów,

-

produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla
rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu
produkującego napoje itp.,

-

produkcję gazogeneratorów,
produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców
do tych maszyn,

-

produkcję wirówek,
produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych
różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,

-

z

produkcję automatów sprzedających towary.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.24.B,

-

produkcji urządzeń do spryskiwania
rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A,

-

produkcji urządzeń do walcowania metali lub szkła oraz
walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 29.51.Z, 29.56.A,

-

wykorzystywanych

w

produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-

produkcji
wentylatorów
sklasyfikowanej w 29.71.Z,

-

produkcji bardzo czułych wag do mierzenia ciężaru w
rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej w 33.20.A.

29.24.B

29.31.Z

gospodarstwa

domowego,

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Produkcja ciągników rolniczych

Podklasa ta obejmuje:

-

produkcję
leśnictwie,

-

ciągników

używanych

w

rolnictwie

lub

produkcję ciągników kierowanych przez pieszego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji ciągników drogowych z możliwością dołączania
naczep, sklasyfikowanej w 34.10.D.

29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z
wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję kosiarek, włączając kosiarki trawnikowe,

-

produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i
naczep rolniczych,

-

produkcję
maszyn
rolniczych
nawożenia i uprawy roślin: pługów,
siewników, bron itp.,

-

produkcję maszyn żniwnych i do zbioru ziemiopłodów:
kombajnów, pras zbierających, młocarni, sortowników, kopaczek,

-

do
uprawiania
gleby,
roztrząsaczy obornika,

produkcję dojarek mechanicznych,
produkcję maszyn do opryskiwania i urządzeń zraszających
(nawadniających) używanych w rolnictwie,

-

produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych:
-

maszyn wykorzystywanych przy chowie i hodowli zwierząt,
włączając drób, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz,

-

urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania
jaj, owoców, nasion, ziarna zbóż.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji ręcznych narzędzi rolniczych, sklasyfikowanej w
28.62.Z,

-

produkcji wózków, sklasyfikowanej w 29.22.Z,

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.32.B,

-

produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 29.53.Z,

-

produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w
34.20.Z.

29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

i

29.41.A Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
−

produkcję narzędzi ręcznych
posiadających własny silnik,

−

produkcję części do: przecinarek, narzędzi pneumatycznych,
narzędzi ręcznych nieposiadających silnika elektrycznego,

−

produkcję części do
elektryczny.

narzędzi

z

napędem

ręcznych

pneumatycznym

posiadających

29.41.B

Działalność usługowa w zakresie naprawy
konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych

29.42.A

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do
obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej

lub

silnik

i

Podklasa ta obejmuje:
−

−

produkcję obrabiarek wielooperacyjnych (skrawarek) do obróbki
metalu oraz innych obrabiarek do obróbki metali, włączając
pracujące w oparciu o laser itp.,
produkcję

specjalnych

obrabiarek

do

obróbki

metali,

tj.:

tokarki, frezarki, wytaczarki,
−

produkcję części i osprzętu
obróbki metalu.

do

obrabiarek

służących

do

29.42.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych
do obróbki metalu

29.43.A

Produkcja
pozostałych
narzędzi
mechanicznych,
gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
−

produkcję obrabiarek do obróbki kamienia, drewna i innych
podobnych twardych materiałów,

−

produkcję pras służących do wytwarzania płyt pilśniowych i
podobnych produktów,

−
−

produkcję narzędzi
spawania,
produkcję maszyn i
gorącego spryskiwania,

do

lutowania

urządzeń

do

twardego

i

topnienia

miękkiego,

do

powierzchni

i

−

produkcję uchwytów narzędziowych,

−

produkcję uchwytów przedmiotów obrabianych do obrabiarek,

−

produkcję płyt traserskich i innych specjalnych przyrządów do
obrabiarek,

−

produkcję części i oprzyrządowania do pilarek i pozostałych
podobnych urządzeń,

−

produkcję części i oprzyrządowania do sprzętu służącego do
spawania.

29.43.B

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

29.51.Z

Produkcja maszyn dla metalurgii

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję maszyn i urządzeń do obróbki metali na gorąco:
konwertorów, urządzeń do odlewania, wlewnic, kadzi odlewniczych,

-

produkcję walcarek do metali i walców do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji skrzynek formierskich, form (z wyłączeniem
wlewnic) oraz maszyn do kształtowania form odlewniczych,
sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.52.A

Produkcja
maszyn
dla
górnictwa
wyłączeniem działalności usługowej

i

budownictwa,

z

stosowanych

pod

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję przenośników i podnośników
ziemią i pracujących w trybie ciągłym,

-

produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do
drążenia studni, szybów i tuneli,

-

produkcję
maszyn
do
obróbki
minerałów
przesiewanie, sortowanie i rozdzielanie itp.,

-

poprzez

produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,

-

produkcję maszyn do prac ziemnych: buldożerów, spycharek
skośnych,
równiarek,
niwelatorów,
zgarniarek,
ładowarek
łopatowych, maszyn samobieżnych, walców drogowych,

-

produkcję
kafarów,
maszyn
do
wyciągania
pali,
rozściełaczy zaprawy i mas bitumicznych, maszyn do układania
nawierzchni betonowych itp.,

-

produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
urządzeń
sklasyfikowanej w 29.22.Z,

-

produkcji ciągników kołowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
34.10.D i 34.10.E,

-

produkcji
narzędzi
do
obróbki
kamieni,
włączając
urządzenia do cięcia i oczyszczania kamieni, sklasyfikowanej w
29.43.A,

-

dźwigowych

i

chwytaków,

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.52.B,
produkcji
betoniarek
sklasyfikowanej w 34.10.D.

na

podwoziach

samochodowych,

29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa

29.53.Z

Produkcja maszyn stosowanych
tytoniu i produkcji napojów

w

przetwórstwie

żywności,

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję suszarni do produktów rolniczych,

-

produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego: wirówek
do
mleka,
maszyn
i
urządzeń
do
przetwórstwa
mleka
(homogenizatorów, radiatorów), masielnic, maszyn i urządzeń do
produkcji sera (homogenizatorów, pras i urządzeń do formowania)
itp.,

-

produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego:
wialni,
przesiewaczy,
odpylaczy,
szczotkarek
i
podobnych
urządzeń;
mlewników,
kruszarek,
podajników,
przesiewaczy,
oczyszczaczy otrąb, mieszarek, łuszczarek,

-

produkcję pras, tłoczni i zgniatarek stosowanych
produkcji win, jabłeczników, soków owocowych itp.,

-

produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do
produkcji makaronów lub podobnych wyrobów: produkcję pieców
nieelektrycznych, mieszarek do ciast, dzielarek, formierek,
krajarek pieczywa itp.,

przy

-

produkcję maszyn i urządzeń do ekstrakcji i przetwarzania
tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych,

-

produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej
żywności: do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady;
do produkcji cukru, piwa, wyrobów spirytusowych, drożdży i
koncentratów spożywczych; do przetwórstwa mięsa, drobiu i jaj,
owoców, orzechów, warzyw i ziemniaków; do przetwórstwa ryb,
skorupiaków lub innych produktów pochodzących z morza,

-

produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu,
produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia,
tabaki,

-

produkcję maszyn, które służą do przygotowywania żywności
dla żywienia zbiorowego,

-

produkcję
pozostałych
maszyn
przetwarzania żywności i produkcji napojów.

do

przemysłowego

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji maszyn i urządzeń do nalewania, pakowania i
ważenia, sklasyfikowanej w 29.24.A,

-

produkcji
maszyn
do
klasyfikowania
jaj,
owoców
sklasyfikowanej w 29.32.A.

29.54.Z

Produkcja
maszyn
dla
odzieżowego i skórzanego

czyszczenia,
sortowania
i
i
innych
płodów
rolnych,

przemysłu

włókienniczego,

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję maszyn dla przemysłu włókienniczego:
-

maszyn do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania,
rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych lub
przędzy z włókien chemicznych,

-

maszyn
do
przygotowywania
naturalnych
włókien
tekstylnych:
do
odziarniania
bawełny,
targania
bel,
rozwłókniania
szmat,
rozciągania,
prania,
czesania,
zgrzeblenia, niedoprzędzarek itp.,

-

maszyn przędzalniczych: nawijarek, przędzarek,

-

maszyn do przygotowywania przędzy: przewijarek, snowarek
i podobnych maszyn,

-

maszyn tkackich (krosien) wraz z krosnami ręcznymi,

-

maszyn dziewiarskich,

-

maszyn
tiulu itp.,

do

produkcji

sieci,

koronek,

oplotu,

galonów,

produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn
włókienniczych:
maszyn
nicielicowych,
żakardowych,
automatycznych
mechanizmów
wyłączających,
mechanizmów
zmieniających czółenka, wrzecion i skrzydełek wrzecion itp.,

-

produkcję maszyn do wykańczania tkanin:
-

maszyn do prania, wybielania, farbowania, powlekania lub
impregnowania tkanin,

-

produkcję maszyn do nawijania,
cięcia lub ażurowania tkanin,

-

rozwijania, składania,

produkcję maszyn pralniczych:
-

maszyn do prasowania, włączając prasy prasowalnicze,

maszyn do prania i suszenia z przeznaczeniem dla pralni
odzieży,
-

maszyn do czyszczenia odzieży na sucho,

-

produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych
maszyn,

-

produkcję maszyn do wytwarzania lub wykańczania filcu lub
materiałów nietkanych,

-

produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego:
-

maszyn do przygotowania,
surowych lub skór wyprawionych,

garbowania

lub

obróbki

skór

-

maszyn do produkcji lub naprawy obuwia lub innych
wyrobów skórzanych ze skór wyprawionych włączając futerkowe.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji kart z papieru lub tektury przeznaczonych do
stosowania w maszynach Żakarda, sklasyfikowanej w 21.25.Z,
produkcji

maszyn

do

prasowania

typu

kalandrowego,

sklasyfikowanej w 29.24.A,
-

produkcji urządzeń wykorzystywanych w introligatorstwie,
sklasyfikowanej w 29.56.A,

-

produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w
29.71.Z.

29.55.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,

-

produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,

-

produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub
tektury.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji maszyn do suszenia papieru, sklasyfikowanej w
29.56.A.

29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z
wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

-

-

produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych
oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów: pras do wytłaczania
i formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon oraz
pozostałych maszyn do produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw
sztucznych,
produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich,
produkcję
maszyn
do
wytwarzania
płytek,
cegieł,
formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych,
kredy do pisania, form odlewniczych do metali,
produkcję

skrzynek

formierskich

do

każdego

materiału;

matryc formierskich; wzorów formierskich; form,
-

produkcję
różnorodnych
maszyn
specjalistycznych
i
wyposażenia:
maszyn
do
montażu
lamp
elektrycznych
i
elektronicznych, rur lub baniek szklanych; maszyn do wytwarzania
lub hartowania szkła i wyrobów szklanych, włókien szklanych lub
przędzy; maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, maszyn do
wytwarzania lin itp.,

-

produkcję wirówkowych suszarek do odzieży,
produkcję suszarni do drewna, masy papierowej, papieru
lub tektury.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji maszyn i urządzeń do obróbki twardych gum,
tworzyw sztucznych lub szkła w procesie obróbki na zimno,
sklasyfikowanej w 29.43.A,

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 29.56.B,

-

produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej
w 29.7.

29.56.B

29.60.Z

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Produkcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję czołgów,
bojowych, opancerzonych,

wozów

bojowych

i

pozostałych

wozów

-

produkcję broni artyleryjskiej i pocisków balistycznych,

-

produkcję broni palnej i pneumatycznej,

-

produkcję
urządzeń
służących
do
obezwładniania celów, włączając ćwiczebne,

-

produkcję amunicji,

niszczenia

lub

-

produkcję
broni
myśliwskiej,
rakietnic, broni sportowej lub obronnej,

do

uboju

zwierząt,

-

produkcję bomb, granatów, rakiet, min, torped i podobnych
wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji spłonek do nabojów, detonatorów
sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 24.61.Z,

-

produkcji szabel, szpad, bagnetów, sklasyfikowanej w
28.75.B,

-

produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy
i kosztowności, sklasyfikowanej w 34.10.E.

29.71.Z

lub

rakiet

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego:
chłodziarek, zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek, suszarek,
odkurzaczy,
froterek
do
podłóg,
rozdrabniaczy
odpadków,
rozdrabniaczy
i
mieszarek
produktów
spożywczych
(mikserów),sokowirówek, otwieraczy do konserw, elektrycznych
golarek i szczotek do zębów, ostrzałek do noży, wentylatorów i
okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych,

-

produkcję
urządzeń
elektrotermicznych
gospodarstwa
domowego:
podgrzewaczy
wody,
podgrzewaczy
pomieszczeń,
podgrzewaczy gleby, elektrycznych kocy, suszarek do włosów,
grzebieni, szczotek, urządzeń do modelowania włosów; żelazek
elektrycznych; grzejników domowych i grzejników z wentylatorem;
kuchenek mikrofalowych, kuchenek i piekarników elektrycznych,
tosterów, patelni, ekspresów do kawy i herbaty, frytkownic,
opiekaczy, grilów, grzejników oporowych rusztów do smażenia i
pieczenia, maszynek do golenia i strzyżenia włosów z własnym
silnikiem.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 29.54.Z,

-

produkcji
wirówkowych
sklasyfikowanej w 29.56.A.

29.72.Z

suszarek

do

odzieży,

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nieelektrycznych kuchenek domowych i sprzętu
grzejnego: nieelektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń, kuchenek do
gotowania, rusztów, pieców, podgrzewaczy wody, sprzętu do
gotowania, podgrzewaczy talerzy.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
urządzeń
do
przyrządzania
gastronomii, sklasyfikowanej w 29.53.Z.

posiłków

w

Dział 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW

Dział ten obejmuje:
−

produkcję
maszyn
do
pisania
(kserokopiarek,
kas
rejestrujących), urządzeń informatycznych (komputerów, maszyn do
przetwarzania tekstów) oraz ich instalację.

Dział ten nie obejmuje:
−

konserwacji
zainstalowanych
sklasyfikowanej w 72.50.Z,

urządzeń

informatycznych,

−

edycji programów użytkowych, sklasyfikowanej w 72.2,

−

produkcji części elektronicznych, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

Wynajem maszyn biurowych i komputerów należy klasyfikować w
71.33.Z, ale jeśli są one wynajmowane przez producenta, należy to
traktować jako formę sprzedaży produkcji.

30.01.Z

Produkcja maszyn biurowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję ręcznych lub elektrycznych maszyn do pisania,

-

produkcję maszyn do przetwarzania tekstów,

-

produkcję hektografów lub powielaczy siatkowych, maszyn
do adresowania oraz biurowych maszyn drukarskich z podajnikiem
arkuszy papieru,

-

produkcję
maszyn
liczących,
kas
rejestrujących,
pocztowych maszyn do frankowania, specjalistycznych urządzeń do
wydawania biletów i rezerwacji miejsc itp.,

-

produkcję różnych maszyn i
sortowania, pakowania i liczenia
do klejenia kopert i sortowania
ołówków, maszyn perforujących lub

urządzeń biurowych: maszyn do
pieniędzy; bankomatów; maszyn
poczty; urządzeń do ostrzenia
zszywających dokumenty itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sklasyfikowanej w
72.50.Z.

30.02.Z

Produkcja
komputerów
przetwarzania informacji

i

pozostałych

urządzeń

do

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję maszyn do automatycznego przetwarzania danych
wraz z mikrokomputerami:
-

maszyn cyfrowych,

-

maszyn analogowych,

-

maszyn hybrydowych,
produkcję urządzeń peryferyjnych:

-

drukarek, terminali itp.,

-

czytników magnetycznych lub optycznych,

urządzeń do kopiowania danych na nośniki w formie
zakodowanej.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
elementów
sklasyfikowanej w 32.10.Z,

-

produkcji

gier

elektronicznych

elektronicznych,

do

komputerów,

sklasyfikowanej

w

36.50.Z,
-

zakładania
przewodów
sklasyfikowanego w 45.31.D,

instalacji

elektrycznej,

-

zakładania
klimatyzacji
sklasyfikowanego w 45.33.A,

pomieszczeń

komputerowych,

-

analizy,
projektowania
i
programowania
komputerowych, sklasyfikowanych w 72.2,

systemów

-

konserwacji
i
naprawy
komputerów
peryferyjnych, sklasyfikowanych w 72.50.Z.

urządzeń

31.10.A

oraz

Produkcja
elektrycznych
silników,
prądnic
transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej

i

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję silników prądu zmiennego,

-

produkcję prądnic prądu zmiennego,

-

produkcję silników uniwersalnych prądu zmiennego i prądu
stałego,

-

produkcję silników lub prądnic prądu stałego,

-

produkcję zespołów prądotwórczych prądu stałego lub
zmiennego,

-

produkcję maszyn elektrycznych wirujących lub przetwornic
statycznych,

-

produkcję transformatorów elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.10.B,
produkcji prądnic samochodowych i rozruszników,
sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji diod, sklasyfikowanej w 32.10.Z.

31.10.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy,
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic
i transformatorów

31.20.A

Produkcja
aparatury
rozdzielczej
i
sterowniczej
energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję aparatury elektrycznej do przełączania i
zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do przyłączania obwodów
elektrycznych:
produkcję
przełączników,
bezpieczników,
ograniczników
napięcia,
ochronników
przeciwprzepięciowych,
wtyczek, skrzynek przyłączeniowych, przekaźników, złączy, opraw
oświetleniowych,

-

produkcję tablic kontrolno - rozdzielczych,
konsoli, szaf, pulpitów i pozostałych baz.

paneli,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji drutu i taśmy do bezpieczników, sklasyfikowanej
w 27.44.B,
działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.20.B,

-

produkcji
elektrod
sklasyfikowanej w 31.62.A,

węglowych

lub

grafitowych,

-

produkcji tablic, paneli, konsoli itp. stosowanych w
sieciach telefonicznych lub telegraficznych, sklasyfikowanej w

32.20.A.

31.20.B

31.30.Z

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji elektrycznej aparatury
rozdzielczej i
sterowniczej

Produkcja izolowanych drutów i przewodów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
izolowanych
przewodów,
kabli,
taśm
i
pozostałych izolowanych przewodów niezależnie od tego, czy są
połączone złączami, czy też nie,

-

produkcję
kabli
światłowodowych
do
transmisji
zakodowanych danych: do zastosowań w telekomunikacji, do
sterowania, do transmisji danych i obrazów wideo, kabli
koncentrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji nieizolowanych przewodów z metali nieżelaznych,
sklasyfikowanej w 27.42.Z, 27.43.Z, 27.44.B, 27.45.Z,

-

produkcji nieizolowanych lub izolowanych kabli metalowych
nieprzewidywanych
do
wykorzystania
jako
przewodniki
elektryczności, sklasyfikowanej w 28.73.Z,

-

produkcji wiązek przewodów elektrycznych, sklasyfikowanej
w 31.61.Z,

-

produkcji włókien optycznych lub kabli światłowodowych
przeznaczonych dla celów endoskopii, oświetleniowych, transmisji
obrazów sklasyfikowanej w 33.40.Z.

31.40.Z

Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję ogniw i baterii galwanicznych,

-

produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich.

31.50.Z

Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję żarówek i lamp wyładowczych:
-

promienników lampowych ultrafioletu lub podczerwieni,

-

lamp łukowych,

-

żarówek i lamp błyskowych itp.,

-

produkcję lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych:
-

żyrandoli, lamp stołowych, biurkowych, nocnych lub
stojących na podłodze, włączając lampy nieelektryczne i
oprawy oświetleniowe,

-

elektrycznych lamp przenośnych,
reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków
informacyjnych, podświetlonych wizytówek itp.,

-

oświetlenia ulicznego i zewnętrznego,

-

choinkowych zestawów oświetleniowych,

-

produkcję reflektorów.

31.61.Z

Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i
pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję urządzeń zapłonu lub rozruchu w silnikach
spalinowych
wewnętrznego
spalania:
iskrowników,
cewek
zapłonowych, świec zapłonowych, prądnic rozruchowych, świec
żarowych, rozruszników, prądnic do pojazdów, generatorów,
alternatorów, regulatorów napięcia itp.,

-

produkcję elektrycznego wyposażenia oświetleniowego oraz
sygnalizacji wzrokowej lub dźwiękowej dla motocykli i

do

pojazdów mechanicznych: lamp, syren, sygnałów dźwiękowych itp.,
-

produkcję wiązek przewodów elektrycznych,
produkcję wycieraczek do szyb, urządzeń elektrycznych
zapobiegających oszronieniu lub zamgleniu szyb, do samochodów i
motocykli,

-

produkcję prądnic do rowerów.

31.62.A

Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego,
bezpieczeństwa i regulacji ruchu pojazdów dla autostrad, dróg i
ulic, torów tramwajowych, szlaków kolejowych, szlaków wodnych
śródlądowych, portów morskich i lotniczych,

-

produkcję
różnorodnych
urządzeń
elektrycznych
sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej: dzwonków, syren, tablic
świetlnych, alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
itp.,

-

produkcję
elektromagnesów,
włączając
elektromagnetyczne lub sprzęgła z magnesem stałym,
hamulce, złącza, zaciski lub głowice podnoszące,

-

produkcję elektrycznych izolatorów i opraw izolacyjnych,
z wyłączeniem szklanych i ceramicznych,

-

produkcję osprzętu izolacyjnego dla maszyn i
elektrycznych,
z
wyłączeniem
ceramicznych
i
z
sztucznych,

-

sprzęgła
sprzęgła,

urządzeń
tworzyw

produkcję elektrod węglowych lub grafitowych,

-

produkcję rur dla przewodów elektrycznych oraz złączek do
tych rur, głównie na bazie metalu połączonego z materiałami
izolacyjnymi,

-

produkcję różnorodnych urządzeń elektrycznych: produkcję
akceleratorów cząstek, generatorów sygnałów, wykrywaczy min,
detonatorów elektrycznych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji szklanych baniek do żarówek, sklasyfikowanej w
26.15.Z,

-

produkcji ręcznych pistoletów natryskowych
elektrycznym, sklasyfikowanej w 29.24.A,

z

-

produkcji
elektrycznych
sklasyfikowanej w 29.32.A,

trawników,

-

produkcji

golarek

kosiarek

elektrycznych,

do

napędem

sklasyfikowanej

w

29.71.Z,
-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 31.62.B,

-

produkcji lamp elektronowych
katodą), sklasyfikowanej w 32.10.Z,

(włączając

lampy

z

zimną

-

produkcji
elektrycznych
ręcznie
obsługiwanych
instrumentów medycznych i dentystycznych, sklasyfikowanej w
33.10.A.

31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta nie obejmuje:
-

naprawy,
konserwacji
i
przezwajania
silników
elektrycznych, generatorów i transformatorów, sklasyfikowanych w
31.10.B,

-

wykonywania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanego w
45.31,

-

instalowania sprzętu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego
na drogach, torach kolejowych itp., sklasyfikowanego w 45.34.Z.

Dział

32
PRODUKCJA
SPRZĘTU
I
URZĄDZEŃ
TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Dział ten obejmuje:

RADIOWYCH,

−

produkcję elementów elektronicznych do urządzeń nadawczych i
transmisyjnych, odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz
urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu,

−

produkcję urządzeń profesjonalnych
szerokiego grona odbiorców,

−

i

przeznaczonych

dla

naprawy i instalacje sprzętu i urządzeń profesjonalnych.

Dział ten nie obejmuje:
−

napraw sprzętu domowego, sklasyfikowanej w 52.7,

−

instalacji anten i alarmów, kładzenia kabli, sklasyfikowanych w
45.3

32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów
elektronicznych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję lamp elektronowych z katodą zimną, gorącą lub
fotokatodą: telewizyjnych lamp obrazowych (kineskopów), lamp do
kamer telewizyjnych, przetworników i wzmacniaczy obrazów, lamp
mikrofalowych, lamp odbiorczych i wzmacniających itp.,

-

produkcję diod, tranzystorów i innych podobnych elementów
półprzewodnikowych,

-

produkcję światłoczułych elementów półprzewodnikowych,
włączając ogniwa fotoelektryczne, w szczególności pojedyncze
ogniwa słoneczne,

-

-

produkcję kryształów piezoelektrycznych,
produkcję
elektronicznych
układów
scalonych
i
mikroukładów: monolitycznych układów scalonych, hybrydowych
układów
scalonych,
mikroukładów
i
mikrozespołów,
modułów
tłoczonych, mikromodułów i podobnych wyrobów,
produkcję obwodów drukowanych,
produkcję
elektrycznych
kondensatorów,
kondensatory do układów zasilających,
produkcję

oporników,

włączając

oporniki

włączając
nastawne

i

potencjometry.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji

grzejników

oporowych,

sklasyfikowanej

w

29.71.Z,
-

produkcji transformatorów, sklasyfikowanej w 31.10.A,

-

produkcji przełączników, sklasyfikowanej w 31.20.A.

32.20.A

Produkcja
urządzeń
nadawczych
telewizyjnych
i
radiowych
oraz
aparatów
dla
telefonii
i
telegrafii
przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

-

produkcję urządzeń do transmisji telewizyjnej, włączając
produkcję
telewizyjnych
nadajników
przekaźnikowych
oraz
nadajników dla telewizji przemysłowej,
produkcję kamer telewizyjnych,

-

produkcję
radiowych,

urządzeń

transmisyjnych

dla

rozgłośni

-

produkcję urządzeń transmisyjnych dla radiotelefonii:
urządzeń nadawczych i odbiorczych, radiotelefonicznej aparatury
przekaźnikowej, radiotelefonów, innych przekaźników itp.,

-

produkcję radiotelefonicznych urządzeń odbiorczych,

-

produkcję urządzeń dla telefonii przewodowej: aparatów
telefonicznych,
faksów,
central
automatycznych
i
nieautomatycznych, urządzeń teleksowych i dalekopisowych,

-

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

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
32.10.Z,

części

elektronicznych,

sklasyfikowanej

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.20.B,
instalowania
kabli
sklasyfikowanego w 45.31,

-

elektrycznych

w

budynkach,

naprawy telefonów komórkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

32.20.B

Działalność
usługowa
w
zakresie
instalowania,
naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych

Podklasa ta obejmuje:
-

instalowanie systemów telekomunikacyjnych,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

instalowania kabli elektrycznych w budynkach,
sklasyfikowanego w 45.31,
naprawy telefonów komórkowych, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń
do
rejestracji
i
odtwarzania
dźwięku
i
obrazu,
z
wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję odbiorników telewizyjnych, włączając monitory i
projektory wideo,

-

produkcję urządzeń do nagrywania i reprodukcji obrazu,
włączając urządzenia nagrywająco-odtwarzające (kamery wizyjne
zespolone z magnetowidem i magnetofonem) oraz odtwarzacze i
nagrywarki DVD,

-

produkcję odbiorników radiowych,

-

produkcję cyfrowych aparatów fotograficznych,

-

produkcję magnetofonów szpulowych i pozostałych urządzeń
rejestrujących dźwięk, włączając urządzenia typu sekretarka
telefoniczna, magnetofony kasetowe,

-

produkcję urządzeń zapisujących dźwięk bez wzmacniacza
(tzw. deck), gramofonów, odtwarzaczy kasetowych, odtwarzaczy
kompaktowych itp.,

-

produkcję mikrofonów, głośników, słuchawek, słuchawek
wkładanych do ucha, wzmacniaczy i zestawów wzmacniających
dźwięk,

-

produkcję głowic do adapterów, głowic dźwiękowych,
urządzeń rejestrujących dźwięk na płytach, konsol, anten, anten
przekaźnikowych, układów obracających antenę, przetworników
kablowych, zwrotnic antenowych, dekoderów telewizyjnych,

-

produkcję urządzeń elektroakustycznych, takich jak:
domofony, interkomy do przesyłania komend, urządzenia do
tłumaczeń symultanicznych, elektroniczne urządzenia do liczenia
głosów przy głosowaniu, urządzenia konferencyjne, przenośne
systemy dźwiękowe.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

wydawania i reprodukcji nagrań wcześniej zarejestrowanych
na
płytach,
dyskach
lub
taśmach
wideo,
CD
i
DVD,
sklasyfikowanego w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z, 92.11.Z,

-

produkcji niezapisanych nośników do rejestrowania dźwięku
i obrazu oraz niezapisanych dysków i taśm komputerowych,
sklasyfikowanej w 24.65.Z,

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 32.30.B.

32.30.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do
operowania dźwiękiem i obrazem

Podklasa ta nie obejmuje:
-

naprawy domowego sprzętu radiowego i telewizyjnego oraz
pozostałego sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 52.72.Z.

Dział

33

PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH,
OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW

PRECYZYJNYCH

I

Dział ten obejmuje:
−

−
−

produkcję oprzyrządowania naukowego i technicznego, jak np.:
aparaty elektro-diagnostyczne, urządzenia awioniki (urządzenia
do transportu powietrznego i w pomieszczeniach),
produkcję urządzeń fotograficznych i kinematograficznych,
produkcję
urządzeń
produkcyjnych,

automatycznej

kontroli

procesów

−

produkcje artykułów użytku osobistego, np.: zegarków okularów
itp.,

−

instalacje i naprawy urządzeń przemysłowych.

Dział ten nie obejmuje:
−

naprawy artykułów użytku osobistego, sklasyfikowanej w 52.7.

33.10.A

Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego
oraz
przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
instrumentów
i
sprzętu
medycznego,
chirurgicznego,
dentystycznego
weterynaryjnego,
np.:
elektrycznych
urządzeń
diagnostycznych
(elektrokardiografy,
ultrasonografy),
wiertarek
dentystycznych,
sterylizatorów,
instrumentów okulistycznych, urządzeń nuklearnego rezonansu
magnetycznego,

-

produkcję strzykawek i igieł
luster, reflektorów, endoskopów itp.,

-

produkcję urządzeń wykorzystujących promienie Rentgena,
alfa, beta lub gamma używanych w medycynie lub w weterynarii:
lamp rentgenowskich, generatorów wysokiego napięcia, paneli
sterujących, tablic kontrolnych, monitorów itp.,

-

produkcję mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii,
stomatologii
i
weterynarii:
stołów
operacyjnych,
łóżek
szpitalnych
wyposażonych
w
różne
mechanizmy,
foteli
dentystycznych,

używanych

w

medycynie,

-

produkcję sprzętu do terapii mechanicznej, urządzeń do
masażu, urządzeń do przeprowadzania testów psychologicznych,
urządzeń do terapii tlenowej i ozonowej, respiratorów, masek
gazowych itp.,

-

produkcję przyrządów ortopedycznych: kul, podpórek,
balkoników, pasów i szyn chirurgicznych, protez zębowych, protez
kończyn i protez innych części ciała, aparatów słuchowych,
stymulatorów serca, obuwia ortopedycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
24.42.Z,

cementu

dentystycznego,

sklasyfikowanej

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.10.B,

-

produkcji termometrów, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-

produkcji
szkieł
korekcyjnych
i
opraw
mikroskopów optycznych, sklasyfikowanej w 33.40.Z.

do

w

nich,

33.10.B

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

33.20.A

Produkcja
instrumentów
i
przyrządów
pomiarowych,
kontrolnych,
badawczych,
nawigacyjnych
i
pozostałego
przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję czułych wag laboratoryjnych,

-

produkcję przyrządów pomiarowych i zapisujących wyniki
pomiarów lub do pomiarów matematycznych: łat mierniczych i taśm
geodezyjnych, sprawdzianów szczękowych, przyrządów pomiarowych
itp.,

-

produkcję mikroskopów - innych niż mikroskopy optyczne i
urządzeń dyfrakcyjnych,

-

produkcję przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru
wielkości elektrycznych: oscyloskopów, spektroskopów, przyrządów
do pomiaru częstotliwości, natężenia, napięcia, oporności prądu

itp.,
-

produkcję przyrządów do pomiaru i kontroli wielkości
nieelektrycznych:
liczników
i
detektorów
promieniowania,
przyrządów testujących i regulujących pracę silników pojazdów
samochodowych itp.,

-

produkcję
urządzeń
i
przyrządów
nawigacyjnych,
meteorologicznych,
geofizycznych
i
związanych
z
nimi
instrumentów
i
aparatów:
przyrządów
badawczo-pomiarowych,
przyrządów
i
systemów
wykorzystywanych
w
oceanografii
i
hydrologii, sejsmografów, dalmierzy, automatycznych pilotów,
sekstansów, ultradźwiękowych przyrządów sondujących, lotniczych
systemów nawigacyjnych, radarów, urządzeń do zdalnego sterowania
drogą radiową oraz urządzeń radiowych do nawigacji,

-

produkcję liczników energii elektrycznej, wody, gazu,
paliwa,

-

produkcję
przyrządów
mechanicznej materiałów,

-

produkcję przyrządów i instrumentów do przeprowadzania
analiz fizycznych lub chemicznych: polarymetrów, fotometrów,
refraktometrów,
kalorymetrów,
spektrometrów,
mierników
pH,
wiskozymetrów, przyrządów do badania napięcia powierzchniowego
itp.,

-

produkcję przyrządów i instrumentów do pomiaru lub
kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów
cieczy i gazów: przepływomierzy, poziomowskazów, manometrów,
liczników energii cieplnej itp.,

-

produkcję różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów
lub
urządzeń
pomiarowych,
kontrolnych
i
testujących:
hydrometrów, termometrów, barometrów, obrotomierzy, taksometrów,
krokomierzy, tachometrów, urządzeń mierzących równowagę, wag,
stanowisk badawczych, komparatorów itp.,

-

produkcję optycznych przyrządów i instrumentów pomiarowo
– kontrolnych: instrumentów i systemów wspomagania nawigacji
powietrznej, przyrządów radiolokacyjnych oraz aparatów radiowych
wspomagających nawigację.

do

testowania

wytrzymałości

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
pomp
posiadających
pomiarowe, sklasyfikowanej w 29.12.Z,

-

produkcji instrumentów
sklasyfikowanej w 33.10.A,

wmontowane

medycznych

i

urządzenia

chirurgicznych,

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 33.20.B,

-

produkcji sprzętu sterującego procesami technologicznymi
w przemyśle, sklasyfikowanej w 33.30.Z,

-

produkcji
lornetek,
optycznych
jednoobiektywowych i innych podobnych przyrządów
sklasyfikowanej w 33.40.Z,

-

produkcji mikroskopów optycznych, sklasyfikowanej w
33.40.Z.

przyrządów
optycznych,

33.20.B

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji
instrumentów
i
przyrządów
pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

33.30.Z

Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi

Podklasa ta obejmuje:
-

projektowanie
i
montowanie
sterowania procesami przemysłowymi,

systemów

do

ciągłego

-

projektowanie i montowanie zautomatyzowanych systemów
produkcyjnych, w skład których wchodzą różne maszyny, podajniki
i scentralizowany system sterowania.

33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu
fotograficznego

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
nieoprawionych:

elementów

optycznych

oprawionych

lub

-

nieszklanych i nieobrobionych elementów optycznych,

-

pryzmatów, soczewek, szkieł optycznych, kolorowych
filtrów ze szkła, elementów polaryzujących itp. ze szkła lub
innych materiałów,

-

włókien

światłowodowych

i

kabli

światłowodowych

do

przesyłania obrazów "na żywo":
przekaźników obrazów "na żywo",
-

-

endoskopów,

oświetlaczy,

szkieł do okularów i szkieł kontaktowych,
oprawek do okularów, oprawek ze szkłami, niezależnie od
tego
czy
szkła
są
pracujące
optycznie:
okularów
przeciwsłonecznych,
okularów
ochronnych,
okularów
korekcyjnych itp.,
produkcję instrumentów optycznych:

-

mikroskopów optycznych, wyposażenia dla mikrofotografii
i mikroprojekcji, szkieł powiększających, lup, lup tkackich
itp.,

-

lornetek,
lunet
teleskopowych
i
teleskopów
astronomicznych itp.,

-

astronomicznych,
obserwacyjnych,

celowników
instrumentów

laserów, itp., z wyłączeniem diod laserowych,
produkcję sprzętu fotograficznego i kinematograficznego:

-

aparatów fotograficznych,

-

projektorów,
fotograficznych,

powiększalników

i

pomniejszalników

-

lamp
wyładowczych
urządzeń błyskowych,

-

urządzeń i wyposażenia dla laboratoriów fotograficznych
i kinematograficznych, urządzeń do projekcji światła poprzez
maski na światłoczułe materiały półprzewodnikowe, ekranów
projekcyjnych,

-

naprawę
profesjonalnego
instrumentów optycznych.

(elektronicznych)

sprzętu

i

pozostałych

fotograficznego

i

sklasyfikowanej

w

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
24.64.Z,

wyrobów

fotochemicznych,

-

produkcji nieobrobionych elementów optycznych ze szkła,
sklasyfikowanej w 26.15.Z,

-

produkcji
kabli
światłowodowych
zakodowanych danych, sklasyfikowanej w 31.30.Z,

do

transmisji

-

produkcji żarówek do
sklasyfikowanej w 31.50.Z,

-

fotograficznych

lamp

błyskowych,

produkcji kamer telewizyjnych, sklasyfikowanej w 32.20.A,

-

produkcji mikroskopów
sklasyfikowanej w 33.20.A,

-

produkcji instrumentów optycznych do pomiaru i aparatów
kontroli, sklasyfikowanej w 33.20.A,

-

produkcji
cyfrowych
sklasyfikowanej w 32.30.A.

33.50.Z

innych

niż

mikroskopy

aparatów

optyczne,

fotograficznych,

Produkcja zegarów i zegarków

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję zegarów i zegarków wszelkich typów,
mechanizmy zegarowe montowane na płytach czołowych
obudowy
do
zegarów
i
zegarków,
z
kopertami
szlachetnych; mechanizmy zegarowe wszelkich typów dla
zegarków,

włączając
urządzeń;
z
metali
zegarów i

-

produkcję urządzeń rejestrujących czas, urządzeń do
pomiaru,
rejestrowania
lub
wskazywania
zarejestrowanych
przedziałów czasowych, np. parkometrów, sterujących urządzeń
zegarowych,
wyłączników
czasowych
i
pozostałych
urządzeń
wyzwalających,

-

produkcję części do zegarów i zegarków, np.: sprężyn,
kamieni, tarcz z podziałką, wskazówek, metalowych pasków i
bransolet, mostków, płyt i pozostałych części.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
pasków
do
zegarków
niemetalicznych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

-

naprawy zegarków, zegarów i biżuterii, sklasyfikowanych w
52.73.Z.

34.10.A

z

materiałów

Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym
stosowanych w pojazdach samochodowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym
do pojazdów samochodowych,

-

produkcję silników motocyklowych.

34.10.B

Produkcja samochodów osobowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję samochodów osobowych z silnikiem spalinowym z
zapłonem iskrowym,

-

produkcję samochodów osobowych
(wysokoprężne lub średnioprężne),

-

produkcję samochodów do przewozu osób pozostałą, gdzie
indziej niesklasyfikowaną.

z

samoczynnym

zapłonem

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w 34.20.Z,

-

produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,

-

konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.C

Produkcja
przeznaczonych

pozostałych
pojazdów
do przewozu osób

samochodowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w 34.20.Z,

-

produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,

-

konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.D

Produkcja pojazdów
przewozu towarów

samochodowych

przeznaczonych

do

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
samochodów
nieosobowych:
dostawczych,
ciężarowych, ciągników przystosowanych do poruszania się po
wszystkich
typach
dróg
z
możliwością
dołączania
naczep,
samochodów samowyładowczych przystosowanych do wszystkich typów
dróg itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
ciągników
dla
sklasyfikowanej w 29.31.Z, 29.52.A,

rolnictwa

-

produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w 34.20.Z,

-

produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,

-

konserwacji
i
naprawy
sklasyfikowanych w 50.20.A.

pojazdów

i

przemysłu,

samochodowych,

34.10.E Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów
specjalnych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pozostałych pojazdów samochodowych:
-

pojazdów śnieżnych, wózków golfowych, pojazdów-amfibii,

-

samochodów
pożarniczych,
śmieciarek,
opancerzonych oraz samochodów specjalnych do
pieniędzy, kosztowności itp.,

-

samochodów
przeznaczonych
do
pracy
publicznymi
oraz
do
celów
specjalnych,
niesklasyfikowanych.

pojazdów
transportu

poza
gdzie

drogami
indziej

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji nadwozi pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w 34.20.Z,

-

produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,

-

konserwacji
i
naprawy
sklasyfikowanych w 50.20.A.

34.20.Z

Produkcja nadwozi
przyczep i naczep

pojazdów

pojazdów

samochodowych,

samochodowych;

produkcja

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nadwozi dla pojazdów samochodowych, włączając
kabiny do tych pojazdów,

-

produkcję wyposażenia
przyczep i naczep,

-

nadwozi

produkcję przyczep i naczep:

pojazdów

samochodowych,

-

cystern samochodowych,

-

przyczep kempingowych itp.,

-

produkcję kontenerów przystosowanych do przewozu przez
jeden lub więcej środków transportu,

-

produkcję części przyczep i naczep oraz innych pojazdów
bez napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych
do wykorzystania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A.

34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i
ich silników

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję różnorodnych części i wyposażenia do pojazdów
samochodowych: hamulców, skrzyń biegów, osi, kół, amortyzatorów,
chłodnic, tłumików, rur wydechowych, katalizatorów, sprzęgieł,
kierownic, kolumn i przekładni do układu kierowniczego,

-

produkcję zaworów
spalania wewnętrznego.

wlotowych

i

wydechowych

do

silników

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
akumulatorów
sklasyfikowanej w 31.40.Z,

do

pojazdów

-

produkcji
wyposażenia
elektrycznego
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,

-

produkcji pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków
pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 34.30.B,

-

konserwacji
i
naprawy
sklasyfikowanych w 50.20.A.

pojazdów

samochodowych,
dla

pojazdów
do

samochodowych,

34.30.B

Produkcja pasów bezpieczeństwa,
do pojazdów samochodowych

drzwi

i

zderzaków

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych,
drzwi,
zderzaków
oraz
akcesoriów
do
nadwozi
pojazdów
samochodowych.

35.11.A

Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję statków komercyjnych: statków
promów, statków handlowych, tankowców itp.,

-

produkcję okrętów wojennych,

-

produkcję łodzi rybackich,

-

produkcję poduszkowców,
pływających

lub

pasażerskich,

-

produkcję
wiertniczych,

zanurzonych

platform

-

produkcję konstrukcji pływających: doków pływających,
pontonów, grodzi izolacyjnych, przystani pływających, pław,
zbiorników pływających, boi, latarni, barek itp.,

-

produkcję
pogłębiarek,
lodołamaczy
specjalistycznego sprzętu pływającego.

i

innego

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w
28.75.B,
produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 29.11.A,
produkcji
33.20.A,

przyrządów

nawigacyjnych,

sklasyfikowanej

produkcji amfibii, sklasyfikowanej w 34.10.E,

w

-

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.11.B,
produkcji łodzi nadmuchiwanych, tratew, sklasyfikowanej w
35.12.Z.

35.11.B

Działalność usługowa w zakresie naprawy
statków, platform i konstrukcji pływających

i

konserwacji

Podklasa ta obejmuje:
-

generalną odbudowę oraz przebudowę statków obejmującą
zwiększenie ich długości lub dokonanie istotnych zmian w ich
budowie,

-

naprawę, konserwację statków.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych,
sklasyfikowanej w 35.12.Z,

-

złomowania statków, sklasyfikowanego w 37.10.Z.

35.12.Z

Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję nadmuchiwanych jednostek pływających,

-

produkcję łodzi żaglowych wyposażonych w silnik lub nie,

-

produkcję łodzi motorowych,

-

produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych:
kajaków, czółen, skifów,

-

naprawę, konserwację i przebudowę łodzi wycieczkowych i
sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

-

produkcji
silników
sklasyfikowanej w 29.11.A,

-

dla

jednostek

pływających,

produkcji desek surfingowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z.

35.20.A

Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru
kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję elektrycznych i dieslowskich lokomotyw
kolejowych,

-

produkcję pojazdów kolejowych lub tramwajowych z własnym
napędem, furgonów, lokomotyw towarowych, wozów do konserwacji i
utrzymania trakcji (taboru technicznego),

-

produkcję taboru kolejowego i tramwajowego bez własnego
napędu: wagonów pasażerskich, towarowych, cystern, wagonów
samowyładowczych, wagonów warsztatowych, dźwigów kolejowych,
tendrów itp.,

-

produkcję
wyspecjalizowanych
części
do
lokomotyw
kolejowych
i
tramwajowych
lub
taboru
kolejowego:
wózków
zwrotnych, osi i kół, hamulców i części do hamulców, haków i
elementów sprzęgających, zderzaków i ich części; amortyzatorów;
podwozi do lokomotyw i wagonów; nadwozi, zbiorników metalowych;
szkieletów
konstrukcyjnych
wagonów
i
lokomotyw;
połączeń
korytarzowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji szyn surowych, sklasyfikowanej w 27.10.Z,

-

produkcji silników i turbin, sklasyfikowanej w 29.11.A,

-

produkcji
31.10.A,

-

produkcji elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji
bezpieczeństwa i do kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 31.62.A,

-

silników

elektrycznych,

sklasyfikowanej

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.20.B.

w

35.20.B

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

35.30.A

Produkcja
statków
powietrznych
wyłączeniem działalności usługowej

i

kosmicznych,

z

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów,
samolotów używanych przez siły zbrojne, samolotów sportowych i
do innych zastosowań,

-

produkcję helikopterów,

-

produkcję szybowców i lotni,

-

produkcję sterowców i balonów,

-

produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki
kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji
orbitalnych, promów kosmicznych,

-

produkcję elementów pojazdów tej klasy:
-

podzespołów podstawowych,
takich jak:
kadłuby ze
zbiornikami paliwa, usterzenia, drzwi, elementy sterujące,
podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,

-

śmigieł, wirników helikopterów i łopat do tych wirników,

-

silników i napędów typowych dla samolotów,

-

części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych,

-

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

-

produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 17.40.A,

-

produkcji bojowych rakiet balistycznych, sklasyfikowanej

w 29.60.Z,
-

produkcji elementów układu zapłonowego i innych części
elektrycznych do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej
w 31.61.Z,

-

produkcji instrumentów
sklasyfikowanej w 33.20.A,

-

produkcji wspomagających systemów nawigacji powietrznej,
sklasyfikowanej w 33.20.A,

-

wykorzystywanych

w

samolocie,

działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.30.B.

35.30.B

Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz
remontów statków powietrznych i silników lotniczych

Podklasa ta nie obejmuje:
-

usług portów lotniczych sklasyfikowanych w 63.23.A,
drobnych napraw i
sklasyfikowanych w 63.23.C.

35.41.Z

konserwacji

statków

powietrznych,

Produkcja motocykli

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających
silnik pomocniczy,

-

produkcję przyczep motocyklowych bocznych,

-

produkcję części i akcesoriów do motocykli i przyczep.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji silników motocyklowych, sklasyfikowanej w
34.10.A,

-

produkcji części do silników motocyklowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,

-

produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 35.42.Z,

-

produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 35.43.Z.

35.42.Z

Produkcja rowerów

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję rowerów nieposiadających silników pomocniczych
i pozostałych rowerów, włączając rowery trzykołowe,

-

produkcję części i akcesoriów do rowerów.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
rowerów
sklasyfikowanej w 35.41.Z,

-

produkcji
dziecięcych
sklasyfikowanej w 36.50.Z.

35.43.Z

posiadających

silnik

rowerków

pomocniczy,
trzykołowych,

Produkcja wózków inwalidzkich

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję wózków inwalidzkich posiadających lub
nieposiadających silnika,

-

produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich.

35.50.Z

Produkcja pozostałego sprzętu
indziej niesklasyfikowana

transportowego,

gdzie

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję pojazdów
indziej niesklasyfikowaną,

bez

napędu

mechanicznego,

gdzie

-

produkcję taczek, wózków bagażowych, ręcznych wózków na
zakupy itp.,

-

produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji wózków stosowanych w zakładach przemysłowych,
sklasyfikowanej w 29.22.Z.

Dział 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Dział ten obejmuje:
−

naprawę mebli, instrumentów muzycznych, profesjonalnego
sprzętu sportowego, urządzeń kręgli automatycznych itp.

Dział ten nie obejmuje:
−

naprawy zegarów i zegarków i biżuterii, sklasyfikowanej w
52.73.Z.

36.11.Z

Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń
produkcyjnych i mieszkań z dowolnego materiału,

-

produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp. z
dowolnego materiału,

-

produkcję
pojazdów,

-

krzeseł

i

siedzeń

z

produkcję sof, rozkładanych kanap,

dowolnego

biurowych,

materiału

do

-

produkcję krzeseł i innych siedzeń ogrodowych,

-

wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji
mebli
medycznych,
chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.12.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję specjalnych mebli sklepowych: gablot
wystawowych, lad, półek,

-

produkcję mebli biurowych,
produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach
lub restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej
w 31.50.Z,

-

produkcji
mebli
medycznych,
chirurgicznych,
dentystycznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.13.Z

Produkcja mebli kuchennych

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
mebli
stanowiących
wyposażenie
metalowych, drewnianych oraz z innych materiałów.

kuchni,

36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
-

produkcję
ogrodów itp.

mebli

do

sypialni,

pokoi

wypoczynkowych,

Podklasa ta nie obejmuje:
-

produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej
w 31.50.Z,
działalności usługowej, sklasyfikowanej w 36.14.B.

