TURYSTYKA, ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, KONFERENCJI
79.90.A

Działalność pilotów
wycieczek i przewodników Podklasa ta nie obejmuje działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
turystycznych

79.90.B

Działalność w zakresie
informacji turystycznej

79.90.C

Pozostała działalność
usługowa w zakresie
rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje: pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu
samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych, sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe
i widowiskowe.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B
i 79.12.Z i działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

79.11.A

Działalność agentów
turystycznych

Podklasa ta obejmuje działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz
organizatorów turystyki.

93.21.Z

Działalność wesołych
miasteczek i parków
rozrywki

Podklasa ta obejmuje: działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich
jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.

82.30.Z

Działalność związana
z organizacją targów,
wystaw i kongresów

Podklasa ta obejmuje: organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając
zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

56.21.Z

Przygotowywanie
i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych
(katering)

Podklasa ta obejmuje: przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości
do miejsc przez niego wyznaczonych, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo
psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

90.02.Z

Działalność wspomagająca działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny,
wystawianie przedstawień specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd. oraz działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej
artystycznych

Podklasa ta obejmuje: działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

w 74.90.Z,działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

93.29.Z

Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna

-eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
-działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
-transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
-obsługa stoków narciarskich,
-wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,
-działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym,
-działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itd.,
-działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
-działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich,
sklasyfikowanej w 49.39.Z,rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,wynajmowania miejsc i obiektów
krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego
w 55.30.Z,działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,serwowania napojów przez
dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 90.01.Z.

-działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z
miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, tj.: stadiony do gry w piłkę nożną, stadiony do gry w krykieta, rugby, tory wyścigowe dla samochodów,
psów, koni, baseny, stadiony lekkoatletyczne, hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja, hale bokserskie,
pola golfowe, tory do gry w kręgle, pozostałe obiekty sportowe
obiektów -organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub
zamkniętych obiektów sportowych,
-zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.
Podklasa ta nie obejmuje: obsługi wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
sklasyfikowanego w 77.21.Z,działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanej w 93.13.Z,działalności związanej
z prowadzeniem parków i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

93.11.Z

Działalność
sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów
służących poprawie
kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje: działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,działalności usługowej łaźni tureckich, saun
i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.

Pozostała działalność
związana ze sportem

-działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,
-działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,
-działalność związaną z organizacją lig sportowych,
-działalność związaną z promocją imprez sportowych,
-działalność przewodników górskich,
-działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
-działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.
Podklasa ta nie obejmuje: wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej
w 85.51.Z,działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,organizowania i przeprowadzania imprez
sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego
w 93.11.Z,działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

93.19.Z

FOTOGRAFIA

74.20.Z

Działalność fotograficzna

-usługi fotograficzne w zakresie: fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp., fotografii
komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki, fotografii lotniczej,
fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,
-obróbka materiałów fotograficznych, taką jak: wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm
filmowych przyjętych od klienta, wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne, wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez
punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny, oprawianie slajdów,
kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
-działalność fotoreporterów,
-mikrofilmowanie dokumentów.
Podklasa ta nie obejmuje: obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, sklasyfikowanej w 59.12.Z, działalności
kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z, 96.09.Z.

WYSZUKIWANIE DANYCH, POZYSKIWANIE DANYCH TERENOWYCH

63.99.Z

Pozostała działalność
usługowa w zakresie
informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:
-zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,
-wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,
-dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z,działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej
w 91.01.A, 91.01.B.

63.91.Z

Działalność agencji
informacyjnych

Podklasa ta obejmuje działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanej w 74.20.Z,działalności niezależnych dziennikarzy,
sklasyfikowanej w 90.

BADANIA NAUKOWE, DORADZTWO, DZIAŁALNOĆ TWÓRCZA

90.03.Z

Artystyczna i literacka
działalność twórcza

Podklasa ta obejmuje:
-działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
-działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową itp.,
-działalność niezależnych dziennikarzy,
-renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.
Podklasa ta nie obejmuje: wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,renowacji organów i pozostałych zabytkowych
instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z,59.12.Z,renowacji
mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea),sklasyfikowanego w 95.24.Z.

72.19.Z

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych
i technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż
biotechnologia, w zakresie: nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, włączając badania kliniczne, nauk rolniczych,
międzydyscyplinamych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

72.20.Z

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
nauk społecznych
i humanistycznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w
międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.
Podklasa ta nie obejmuje: badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z.

Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu
nieruchomościami,
-pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
-działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
-kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
-działalność związaną z prognozowaniem pogody,
-doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
-działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
-doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
-pozostałe doradztwo techniczne,
-doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
-działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
-działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności
artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców,
producentów itp.
Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach
grupy 45.1, sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z, sprzedaży detalicznej prowadzonej
przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy
68.3, działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z, doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z, działalności
doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1, projektowania maszyn, urządzeń i obiektów
produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z, badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych
w 71.20.A, projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z, tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych,
sklasyfikowanego w 73.11.Z, działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z, działalności niezależnych licytatorów,
sklasyfikowanej w 82.99.Z, zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z, poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów
i spłacania długów, sklasyfikowanego w 88.99.Z.

74.90.Z

zakresie: nauk społecznych ,nauk humanistycznych,

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH

71.12.Z

Działalność w zakresie
inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne

Podklasa ta obejmuje:
-projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów,
konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi, projektowaniem
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechnikii inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, projektowaniem
w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem
zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką
wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych,
sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp., projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
-wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
-wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
wykonywanie pomiarów hydrologicznych, opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym
ortofotomap.
Podklasa ta nie obejmuje: wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z,
09.90.Z,działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z,62.01.Z,doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego
w 62.02.Z,62.09.Z,wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,fotografii
lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Zprowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji,
sklasyfikowanych w 84.13.Z.

EDUKACJA

85.60.Z

Działalność
edukację

Podklasa ta obejmuje:
-doradztwo edukacyjno-zawodowe,
-działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wspomagająca -działalność komisji egzaminacyjnych,
-działalność dotyczącą oceny szkoleń,
-organizowanie programów wymiany studenckiej,
-działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.
Podklasa ta nie obejmuje: badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z,
działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach,
obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie
mają charakter formalnie zorganizowany. Podklasa ta obejmuje:
Pozaszkolne formy edukacji -zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), -zajęcia gimnastyczne, -naukę pływania, -szkoły nauki jazdy konnej,
85.51.Z sportowej
oraz
zajęć -obozy sportowe,
-działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
sportowych i rekreacyjnych
-kursy sztuk walki, kursy jogi,
-kursy gry w karty (np. brydż).
Podklasa ta nie obejmuje: pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.
Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane
"szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie
prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.
Podklasa ta obejmuje:
-naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
-zajęcia z dziedziny sztuki,
Pozaszkolne formy edukacji -kursy tańca,
85.52.Z
-szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
artystycznej
-szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
-szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
-kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.
Podklasa ta nie obejmuje: szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,szkół plastycznych, sztuk pięknych
oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,szkół
fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.
Podklasa ta obejmuje:
-edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
-działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
-korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
-działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
Pozostałe
pozaszkolne -kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
-kursy komputerowe,
85.59.B formy edukacji, gdzie indziej -naukę religii,
niesklasyfikowane
-kursy udzielania pierwszej pomocy,
-szkoły przetrwania,
-szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
-kursy szybkiego czytania,
-pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.
Podklasa ta nie obejmuje: edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

STRONY WWW, SZKOLENIA

62.01.Z

Działalność związana
z oprogramowaniem

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących
programami dla użytkowników. Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:
-rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
-pisanie programów na zlecenie użytkownika,
-projektowanie stron internetowych.
Podklasa ta nie obejmuje: publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,tłumaczenia i przystosowania programów na
potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,planowania i projektowania systemów komputerowych, które
integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich
integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z

Działalność związana
62.02.Z z doradztwem w zakresie
informatyki

Podklasa ta obejmuje: planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie
komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.
Podklasa ta nie obejmuje: instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,sprzedaży komputerów, urządzeń
peryferyjnych
i oprogramowania,
sklasyfikowanej
w 46.51.Z,
47.41.Z,instalowania
komputerów
osobistych,
sklasyfikowanego
w 62.09.Z,oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

Działalność portali
63.12.Z
internetowych

Podklasa ta obejmuje: działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych
internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania, -działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale
internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.
Podklasa ta nie obejmuje: wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 58,nadawania
programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 60.

REKLAMA

73.11.Z

Działalność agencji
reklamowych

Podklasa ta obejmuje: kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
-projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach, -projektowanie,
planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych,
reklam na samochodach i autobusach itp., -dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych, -tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji
i miejsc wystawowych,
-prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
-promocję wyrobów, marketing bezpośredni, doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę
korespondencyjną, doradztwo marketingowe.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,produkcji reklam
telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,wysyłania
materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, DRUKOWANIE, OPRAWA, USŁUGI WYDAWNICZE

18.12.Z Pozostałe drukowanie

-drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,
-drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków
pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych, albumów,
kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych
przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich,
kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek, włączając szybkie drukowanie,
-drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,
-drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).
Podklasa ta nie obejmuje: wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,produkcji artykułów
piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało
istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

Działalność usługowa
związana
18.13.Z
z przygotowywaniem do
druku

-wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych,włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków,
przygotowanie danych w formie elektronicznej,
-przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),
-działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,
-grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,
-transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,
-reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
-przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,
-produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,
-projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,
-wykonywanie korekty tekstu.
Podklasa ta nie obejmuje: specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 74.10.Z.

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne
usługi

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z

Wydawanie czasopism
i pozostałych periodyków

Pozostała działalność
58.19.Z
wydawnicza

Podklasa ta obejmuje:
-działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek,
broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie
oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,
-oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie,
wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,
-obróbkę wykańczającą CD-ROM,
-usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,
-czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille'u.
Podklasa ta obejmuje wydawanie: książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej,
elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji globusów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego
w 58.19.Z,wydawania nut, sklasyfikowanego w 59.20.Z,działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z.
Podklasa ta obejmuje: wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub
elektronicznej, włączając Internet, wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.
Podklasa ta obejmuje: wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek,
kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych oraz wydawanie (udostępnianie) danych
statystycznych i innych informacji w trybie on-line
Podklasa ta nie obejmuje: wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,udostępnienia oprogramowania w trybie
on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.

OBSŁUGA BIUROWA
Działalność usługowa
82.11.Z związana z administracyjną
obsługą biura

Podklasa ta obejmuje: działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość,
księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.
Podklasa ta nie obejmuje: dostarczania pracowników, bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,działalności w zakresie
wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

Wykonywanie fotokopii,
przygotowywanie
dokumentów i pozostała
82.19.Z
specjalistyczna działalność
wspomagająca
prowadzenie biura

Podklasa ta obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura.
Działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.
Podklasa ta obejmuje:
-przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów, edycję i korektę dokumentów, pisanie na maszynie i komputerowe -redagowanie
tekstu, przepisywanie dokumentów, pozostałe usługi sekretarskie, pisanie listów lub streszczeń, działalność usługową w zakresie wynajmu
skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp., fotokopiowanie,
powielanie, światłokopiowanie,
-działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie
offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.
Podklasa ta nie obejmuje:drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 18.12.Z,działalności
usługowej związanej z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanej w 18.13.Z,realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych
w 73.11.Z,działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 74.30.Z,specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz
działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.Z,działalności archiwów, sklasyfikowanej w 91.02.B.

BADANIE RYNKU, WYSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW
73.20.Z

Badanie rynku i opinii
publicznej

Podklasa ta obejmuje: badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych
produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników, badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych,gospodarczych
i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

Działalność związana
z wyszukiwaniem miejsc
78.10.Z
pracy i pozyskiwaniem
pracowników

Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby
te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy. Podklasa ta obejmuje:
-wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu
kierowniczego,
-działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
-działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90

Działalność agencji pracy
tymczasowej

Podklasa ta obejmuje: działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia
jego personelu. Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami
w miejscach pracy klientów.

78.20.Z

PROJEKTOWANIE, USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWA, USŁUGI BUDOWLANE, SPRZĄTANIE

Działalność w zakresie
74.10.Z specjalistycznego
projektowania

Podklasa ta obejmuje:
-projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów
użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
-projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów,włącznie
z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby
użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
-działalność projektantów graficznych,
-działalność dekoratorów wnętrz.
Podklasa ta nie obejmuje: projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,projektowania architektonicznego,
sklasyfikowanego w 71.11.Z,projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn,
materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Roboty budowlane
związane ze wznoszeniem
41.20.Z
budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje: wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
-wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp., budynki szpitali,
szkół i biurowe, hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje, budynki lotnisk, kryte obiekty sportowe, garaże parkingowe, włączając podziemne,
budynki magazynowe, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, montaż i wznoszenie budynków z elementów
prefabrykowanych w określonym miejscu,
-przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.
Podklasa ta nie obejmuje: wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,działalności w zakresie
architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Roboty związane z budową
pozostałych obiektów
42.99.Z
inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikow.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
-obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
-obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, oraz podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.).
Podklasa ta nie obejmuje: instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,podziału ziemi bez jej ulepszania,
sklasyfikowanego 68.10.Z,zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1.

43.31.Z Tynkowanie

Podklasa ta obejmuje: wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek
i listew podtynkowych.

43.32.Z

Zakładanie stolarki
budowlanej

Podklasa ta obejmuje: instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna
i innych materiałów, wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne
elementy wbudowywane, wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje: instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

Posadzkarstwo;
43.33.Z tapetowanie
i oblicowywanie ścian

Podklasa ta obejmuje:
-układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,układanie parkietów oraz
innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
-układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
-wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
-tapetowanie ścian.

43.34.Z Malowanie i szklenie

Podklasa ta obejmuje: wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków, malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
-instalowanie pokryć szklanych, luster itp., szklenie okien.
Podklasa ta nie obejmuje: instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

Wykonywanie pozostałych
43.39.Z robót budowlanych
wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:
-czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
-roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków
i budowli,s klasyfikowanego w 81.21.Z,wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków,sklasyfikowanego w 81.22.Z.

Obróbka mechaniczna
elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje: wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie,
nitowanie itp. elementów metalowych, wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.
Podklasa ta nie obejmuje: usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych
niż niebezpieczne

Podklasa ta obejmuje:
-zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady,
kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,
-zbieranie surowców wtórnych,
-zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
-zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
-zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
-zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,
Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.
Podklasa ta nie obejmuje: zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.12.Z, działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów
innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 38.21.Z, sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier,
tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z.

95.24.Z

Naprawa i konserwacja
mebli i wypos. domowego

Podklasa ta obejmuje tapicerowanie, obróbkę wykończającą, naprawę, renowację mebli i wyposażenia domowego, włączając meble biurowe.

25.62.Z

Naprawa pozostałych
95.29.Z artykułów użytku
osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje naprawę artykułów użytku osobistego i domowego:
-naprawę rowerów,
-naprawę i przeróbki odzieży,
-naprawę artykułów sportowych i wyposażenia turystycznego, z wyłączeniem naprawy broni sportowej i rekreacyjnej,
-naprawę książek,
-naprawę instrumentów muzycznych, z wyłączeniem renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych, strojenie fortepianów i pianin.
-naprawę zabawek i podobnych artykułów,
-naprawę pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
Podklasa ta nie obejmuje: naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 33.11.Z,naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych,
sklasyfikowanej w 33.12.Z,renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych, sklasyfikowanej w 33.19.Z.

Niespecjalistyczne
81.21.Z sprzątanie budynków
i obiektów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak: biura, domy
i mieszkania, fabryki, sklepy, instytucje, pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.
Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich
jak okna czy chodniki.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców,
włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.

TRANSPORT, USŁUGI PRZEPROWADZKOWE, USŁUGI POCZTOWE
49.32.Z

Działalność taksówek
osobowych

Pozostały transport lądowy
49.39.Z pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

49.42.Z

Działalność związana
z przeprowadzkami

Pozostała działalność
53.20.Z
pocztowa i kurierska

Podklasa ta obejmuje: działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc, działalność polegającą na
wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.
Podklasa ta obejmuje:
-transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak: rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy
wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, przewozy wahadłowe między portem
lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta, działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów
narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,
-autobusowe przewozy szkolne i pracownicze,
-transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
Podklasa ta obejmuje: transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Podklasa ta obejmuje: zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich
świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej
środków transportu prywatnego lub publicznego, usługi doręczania przesyłek do domu.
Podklasa ta nie obejmuje: transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z
lub 51.22.Z,działalności kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z.

WYPOŻYCZANIE
Wypożyczanie i dzierżawa
77.21.Z sprzętu rekreacyjnego
i sportowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego: łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek, rowerów, leżaków
oraz parasoli, nart oraz pozostałego sprzętu sportowego.
Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,wypożyczania kaset wideo
i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego,
sklasyfikowanego w 77.29.Z,wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych,
sklasyfikowanego w 93.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa
pozostałych artykułów
użytku osobistego
i domowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom: tkanin, odzieży i obuwia, mebli, wyrobów szklanych
i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego, biżuterii, instrumentów muzycznych,
elementów dekoracyjnych i kostiumów, książek, magazynów i czasopism, maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np.
sprzętu do majsterkowania, kwiatów i roślin, sprzętu elektronicznego do użytku domowego.
Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego
w odpowiednich podklasach grupy 77.1,wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,wypożyczania kaset wideo, płyt
CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,wynajmu motocykli i przyczep
kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.39.Z,wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez
pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.

77.29.Z

Wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń
77.33.Z
biurowych, włączając
komputery

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:
-komputerów i sprzętu peryferyjnego,
-urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
-maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
-pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, mebli biurowych.

ZAKWATEROWANIE, NIERUCHOMOŚCI

Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami
68.20.Z
własnymi lub
dzierżawionymi

Zarządzanie
68.32.Z nieruchomościami
wykonywane na zlecenie

Podklasa ta obejmuje:
-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak: budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne,
włączając obiekty wystawowe, magazyny, włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego
przez rolno-spożywcze rynki hurtowe, grunty,
-wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
-wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne,
-wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów
i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55,
Podklasa ta nie obejmuje: działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku
w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 81.10.Z,obsługi
związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami
komputerowymi), sklasyfikowanego w 81.10.Z.

Pola kempingowe
(wyłączając pole dla
55.30.Z
pojazdów kempingowych) i
pola namiotowe

Podklasa ta obejmuje:
-zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych,
-zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych,
-zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.
Podklasa ta nie obejmuje: zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych i górskich, chatach, sklas. w 55.20.Z.

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach
dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób.
Podklasa ta obejmuje: zapewnienie zakwaterowania w:domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach
mieszkalnych, usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.

INNE, ZWIERZĘTA, PILNOWANIE OBIEKTÓW

Pozostała działalność
96.09.Z usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-działalność astrologiczną i spirytystyczną, działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych, działalność agencji hostess,
-działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury,
-wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
-działalność organizacji badających genealogię,
-działalność salonów tatuażu i piercingu, usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.,
dorabianie kluczy, działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia
ciśnienia krwi, szafki na monety itp.
Podklasa ta nie obejmuje: działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do
pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 92.00.Z,eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 96.01.Z.

PRODUKCJA PRZEDMIOTÓW

17.23.Z

17.29.Z

22.29.Z

31.01.Z

31.09.Z

32.40.Z

Produkcja artykułów
piśmiennych

Podklasa ta obejmuje:
-produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,
-produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia,
-produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,
-produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia,
-produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego)gotowego do użycia,
-produkcję kopert i kart pocztowych,
-produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych,
-produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty, notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w
przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.
Podklasa ta nie obejmuje: drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 18.1.

Produkcja pozostałych
wyrobów z papieru
i tektury

Podklasa ta obejmuje:
-produkcję etykietek,
-produkcję filtrów z papieru i tektury,
-produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyrobów z papieru i tektury,
-produkcję korytek do jajek i podobnych form papierowych do pakowania produktów,
-produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru,
-produkcję kart z papieru i tektury stosowanych w maszynach żakardowych.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 32.40.Z,produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Produkcja pozostałych
wyrobów z tworzyw
sztucznych

Podklasa ta obejmuje:
-produkcję artykułów kuchennych, stołowych i toaletowych, z tworzyw sztucznych,
-produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: nakryć głowy, izolacji, elementów oświetleniowych, wyposażenia biur i szkół, imitacji skóry,
elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, części obuwia, okuć meblowych, statuetek, pasów napędowych, taśm przenośnikowych, taśm
samoprzylepnych, tapet, kopyt szewskich, cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów itp.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji toreb podróżnych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.12.Z,produkcji obuwia z tworzyw sztucznych,
sklasyfikowanej w 15.20.Z,produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,produkcji materaców niepokrytych
komórkowym tworzywem sztucznym, sklasyfikowanej w 31.03.Z,produkcji wyrobów sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w
32.30.Z,produkcji gier i zabawek z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z,produkcji przyrządów medycznych, włączając dentystyczne,
z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,produkcji elementów optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,produkcji
kasków ochronnych i innego osobistego sprzętu ochronnego z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.99.Z.

Produkcja mebli
biurowych i sklepowych

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem
mebli z kamienia, betonu, ceramiki.
Podklasa ta obejmuje:
-produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych,
-produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,
-produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,
-produkcję mebli biurowych,
-produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,
-produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,
-produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu
ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

Produkcja pozostałych
mebli

Podklasa ta obejmuje:
-produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia,
-produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia,
-produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp.,
-produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp.,
-wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie,
-wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe),politurowanie i tapicerowanie.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji mebli z ceramiki, betonu i kamienia, sklasyfikowanej w 23.42.Z, 23.69.Z, 23.70.Z,produkcji opraw
oświetleniowych i lamp, sklasyfikowanej w 27.40.Z,produkcji siedzeń samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,produkcji siedzeń do wagonów
taboru szynowego, sklasyfikowanej w 30.20.Z,produkcji siedzeń do statków powietrznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,naprawy i konserwacji mebli,
sklasyfikowanych w 95.24.Z.

Produkcja gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje produkcję gier i zabawek (włączając elektroniczne), zestawów hobbystycznych i pojazdów dziecięcych, z wyłączeniem
metalowych rowerów dwu- i trzykołowych.
Podklasa ta obejmuje: produkcję lalek, ubranek i akcesoriów dla lalek, produkcję ruchomych figurek, produkcję zabawek-zwierzątek, produkcję
instrumentów muzycznych-zabawek,
-produkcję kart do gry,
-produkcję gier planszowych i podobnych,
-produkcję gier elektronicznych: szachów itp., produkcję modeli (o zmniejszonej skali) i podobnych modeli zabawkowych, kolejek elektrycznych,
zestawów do montażu takich modeli itp., produkcję automatów do gry we flippera, gier uruchamianych monetą, stołów bilardowych i specjalnych
stołów do gier w kasynach itp., produkcję artykułów dla wesołych miasteczek oraz gier stołowych lub towarzyskich, produkcję zabawek na kółkach
przeznaczonych do jeżdżenia, włączając rowerki dwu- i trzykołowe z tworzyw sztucznych,
-produkcję układanek (puzzli) itp.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji konsoli do gier wideo , sklasyfikowanej w 26.40.Z,produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 30.92.Z,produkcji
akcesoriów do sztuk magicznych i żartów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,pisania i publikacji oprogramowania do gier wideo, sklasyfikowanych
w 58.21.Z, 62.01.Z.

OPIEKA

Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób
88.10.Z
w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

88.91.Z

Opieka dzienna nad
dziećmi

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku
i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez
specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
-odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
-dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
-działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu
czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.
Podklasa ta nie obejmuje: obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z,pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
sklasyfikowanej w 87.30.Z,opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
Podklasa ta obejmuje:
-działalność żłobków,
-pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.
Podklasa ta nie obejmuje: wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
mebli, artykułów
46.15.Z
gospodarstwa domowego
i drobnych wyrobów
metalowych

Podklasa ta nie obejmuje:
-handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
-sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Sprzedaż detaliczna
pozostałych nowych
47.78.Z wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych
sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
-sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego,
-pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,
-realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
-oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,
-broni i amunicji,
-znaczków i monet,
-produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną

Sprzedaż detaliczna
pozostałych wyrobów
47.89.Z
prowadzona na straganach
i targowiskach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak: dywany i chodniki, książki,
gry i zabawki, urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku, nagrania muzyczne i nagrania wideo.

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

Pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza
47.99.Z
siecią sklepową, straganami
i targowiskami

Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy
i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej
strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta. Podklasa ta obejmuje
sprzedaż detaliczną: dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, dowolnego produktu przez Internet, bezpośrednią przez telewizję,
radio i telefon, prowadzoną na aukcjach internetowych.
Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez
Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1, 45.3,sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli
poprzez Internet, sklasyfikowanej w 45.40.Z.
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:
sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców, z automatów sprzedających itp., sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego)
bezpośrednio dostarczanych do klientów, działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.
Podklasa ta nie obejmuje: sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanych w 47.91.Z.

USŁUGI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH

81.30.Z

Działalność usługowa
związana
z zagospodarowaniem
terenów zieleni

Podklasa ta obejmuje: dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: przy domach prywatnych i domach
wielomieszkaniowych, przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej(szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),na
terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),przy budynkach przemysłowych i handlowych, zieleni: budynków (zieleń fasad,
ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp., terenów
sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do
zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),wód stojących i płynących (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.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej w odpowiednich
podklasach działów 01, 02,działalności szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.Z, 02.10.Z,utrzymania terenów rolniczych
w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanego w 01.61.Z,działalności architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanej
w 71.11.Z,działalności budowlanej w celu zaprojektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Pozyskiwanie dziko
rosnących produktów
02.30.Z
leśnych, z wyłączeniem
drewna

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: grzyby, w tym trufle, owoce jagodowe, orzechy leśne, balaty i
pozostałe żywice gumo podobne, korek, żywica i szelak nieczyszczony, karpina, kora, igliwie, choinki, balsamy, włókna roślinne, trawa morska,
żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, mchy i porosty, inne rośliny leśne i ich części.
Podklasa ta nie obejmuje: uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 01.13.Z,uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub
orzechów, sklasyfikowanej w 01.25.Z,uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,pozyskiwania drewna
opałowego, sklasyfikowanego w 02.20.Z,produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

Działalność usługowa
związana z leśnictwem

Podklasa ta obejmuje: działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: urządzania lasu, włączając inwentaryzacje
leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, zagospodarowania lasu, ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów
w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, przystosowywania, utrzymania i wykorzystania
zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna,
wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, działalność usługową związaną z pozyskiwaniem
pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, pozostałą działalność
usługową związaną z leśnictwem.
Podklasa ta nie obejmuje: drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.

02.40.Z

